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‘Ben er op tijd bij en wees mondig!’  

Vicky Cataline (rechts haar dochter) waarschuwt mensen de ernst van huidkanker niet te onderschatten.  

Vicky Catalini (44) uit Stramproy kreeg afgelopen zomer de diagnose
melanoomkanker. Ze was er op tijd bij. “Het is zó belangrijk om je
lichaam regelmatig te controleren op verdachte moedervlekken.”

Ze kan het niet vaak genoeg be-
nadrukken: “Als je ziet dat een
moedervlek van vorm of kleur
verandert en je vertrouwt het
niet, ga dan direct naar je huis-
arts. Die snelheid kan achteraf
wel eens mijn redding zijn ge-
weest. Als ik een half jaar langer
had gewacht, had de prognose
compleet anders kunnen zijn.’

Vicky Catalini constateerde eind
juli een rood plekje in de moe-
dervlek op haar linker boven-
been. “De vlek bloedde en jeukte
niet en deed ook geen pijn, maar
voor de zekerheid ben ik toch
maar even naar de huisarts ge-
gaan. Die twijfelde, net als ik. Be-
zorgd was ik op dat moment to-
taal niet. Ik heb in het verleden
al verschillende moedervlekken
laten weghalen en die bleken al-
lemaal goedaardig.”

Snel handelen
Na haar zomervakantie, eind 
augustus verwijderde de huis-
arts de moedervlek op haar
been, waarna het weefsel door
de patholoog in het Weerter zie-

kenhuis werd onderzocht. Acht
dagen later kreeg Vicky de uit-
slag. Er waren kwaadaardige cel-
len ontdekt. “Natuurlijk schrok
ik even. Maar tegelijkertijd dacht
ik: het is huidkanker, dat kunnen
ze over het algemeen goed be-
handelen.” 

De volgende dag al kon de Stram-
proyse terecht bij dermatoloog 
Pi Van de Venne in SJG Weert. Van
hem hoorde Vicky de definitieve
diagnose. Ze had een melanoom,
de meest agressieve vorm van
huidkanker die snel behandeld
moet worden. Haar geluk: de 
tumor verkeerde nog in een begin
stadium. Hoewel de dermatoloog
bij het lichamelijk onderzoek
geen andere verdachte plekjes

Omdat Vicky dringend behoefte
had aan rust en zekerheid,
maakte ze een nieuwe afspraak
bij haar huisarts en dermatoloog.
“Ik kan dat iedereen aanraden die
zich zorgen maakt. Wees mondig.
Stel je vragen. Het heeft mij
enorm geholpen. Dokter Pi Van
de Venne legde alles haarfijn uit,
beantwoordde mijn vragen en
stelde me gerust. De melanoom
is helemaal weg. Uit voorzorg
heeft hij afgelopen oktober nog
twee andere moedervlekken ver-
wijderd: die bleken goedaardig.” 

Het onderzoek en de behande-
ling van melanoomkanker loopt
volledig gestroomlijnd in SJG
Weert. Alle protocollen en af-
spraken zijn vastgelegd in een
zorgpad dat erop is gericht om
de patiënt zo snel mogelijk dui-
delijkheid te bieden en deze
vorm van kanker effectief te be-
handelen.  

Zelfcontrole
De diagnose melanoomkanker
heeft Vicky nóg alerter gemaakt.
“Omdat ik van nature veel moe-
dervlekken heb, ging ik al elk jaar
voor controle naar de huisarts.
Nu controleer ik mijn huid ook
thuis zeer regelmatig op ver-
dachte plekjes. Ik realiseer me
dat ik de rest van mijn leven
moet vertrouwen op het oog van
mezelf en van anderen.” 

De ernst van huidkanker wordt
nog regelmatig onderschat, zo
heeft ook Vicky aan den lijve er-
varen. “Mensen doen er nogal
luchtig over. Natuurlijk, de
meeste vormen van huidkanker
zijn goed te behandelen, maar
met een melanoom is het be-
langrijk dat je er snel bij bent.
Wat dat betreft, heb ik geluk ge-
had dat ik dat verdachte plekje
vroegtijdig heb ontdekt.”

aantrof en ook de lymfelieren niet
verdikt waren, nam hij het zekere
voor het onzekere. Nog diezelfde
middag werd het littekenweefsel
rond de verwijderde moedervlek
ruimer en tot op het spierweefsel
uitgesneden. 

Wees mondig
“Pas later, toen ik weer thuis was,
begon het tot me door te dringen
wat er was gebeurd. Er was een
melanoom weggehaald. Vreemd
genoeg voelde ik geen opluch-
ting. Ik begon te twijfelen en me
zorgen te maken. Was alles wel
écht goed verwijderd? Kanker zit
bij ons in de familie. Mijn moeder
is twee keer geopereerd vanwege
darmkanker. Ze was helemaal ge-
nezen, dacht ze, maar toch kwam
de kanker terug. Dat scenario
bleef maar door mijn hoofd spo-
ken. Je vertrouwen loopt toch een
behoorlijke deuk op.”

Stramproyse bouwt vertrouwen weer op na melanoomkanker

Casemanager
Sinds kort is voor patiënten die de diagnose melanoomkanker krijgen ook een case-
manager (Sandra Janssen) beschikbaar. Zij is een gespecialiseerde verpleegkundige
die centraal aanspreekpunt is voor zowel de patiënt als de behandelaars. Zij geeft
voorlichting over de behandelingen, begeleiding en ziet er op toe dat niets over
het hoofd wordt gezien en alle afspraken en onderzoeken goed op elkaar worden 

afgestemd. In een eerdere uitgave van de Gezondheidskrant kwam het zorgtraject Melanoom uitgebreid
aan bod. Wil je dit artikel lezen ga dan naar de website www.sjgweert.nlof gebruik de QR code.



Groenewoudlaan 4, 6004 VE  Weert
Patersveld 19, 6001 SN  Weert

Tel 0495 - 54 38 15  -  Fax 0495 - 54 61 84
E-mail info@uitvaart-vangansewinkel.nl

www.uitvaart-vangansewinkel.nl

Uw zorg uit 
 handen nemen...

Deskundig, betrokken 
en strijdvaardig

Teunissen Letselschade is gespecialiseerd in alle
letselschade die men door toedoen van een ander
heeft opgelopen:

Verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische
missers, geweldsmisdrijven, letsel door dieren, 
ongevallen in de privésfeer, onveilige opstal en/of
wegbeheer, gebrekkige producten, seksueel mis-
bruik, sport en spelsituaties en overlijdensschade.

Kijk voor meer informatie op:

www.teunissenletselschade.nl 

 

Teunissen Letselschade

Gouverneurlaan 5 • 6002 EC Weert

Telefoon: 0495-633 600

E-mail: info@teunissenletselschade.nl

de Haarwerken- 
en Pruikensalon 

voor Limburg

www.arits.nl
info@arits.nl

www.hair4you.nl

 arits hair style beauty

Heeft u om esthetische of medische 
redenen een haarwerk nodig?

Wij zijn gespecialiseerd in maathaarwerken 
alsook confectiehaarwerken.

Levering via alle zorgverzekeraars.
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Column van de directie
elkaar. Die kleinschaligheid is mooi, maar
maakt het ziekenhuis tegelijkertijd ook
kwetsbaar. Om ook in de toekomst goede,
laagdrempelige basiszorg dicht bij huis te
kunnen blijven leveren, zullen we meer dan
ooit moeten samenwerken met de zorg-
partners om ons heen. Oftewel: goede af-
spraken maken en de zorg in de eerste,
tweede en derde lijn goed op elkaar afstem-
men. Uiteindelijk draait het maar om één
ding: we willen dat de patiënt op de juiste
plek zo goed mogelijk wordt geholpen. In
SJG Weert en als we een behandeling zelf
niet aanbieden, in een gespecialiseerd cen-

trum elders. Als klein zieken-
huis kunnen we nou eenmaal
niet alles alleen.

Zorg met meerwaarde
Minstens zo belangrijk is het
resultaat van de behandeling.

De ingreep mag dan geslaagd zijn, maar
hebben we de patiënt ook écht geholpen?
Hoe zelfstandig en mobiel zijn ouderen
maanden na de operatie? Hoe staat het
met de kwaliteit van leven? Om hier in-
zicht in te krijgen, is samenwerking bin-
nen de zorgketen heel belangrijk. Onze af-
deling orthopedie loopt hierin al voorop.
Om te beoordelen of een knie-, heup- of
schouder- operatie tot een blijvende ver-
betering heeft geleid, krijgen patiënten
enkele maanden na de ingreep een vra-

genlijst thuisgestuurd. De resultaten wor-
den gebruikt om de zorg binnen de keten
verder te verbeteren.

Persoonlijk en dichtbij
Zoals gezegd: als directeur Zorg richt ik me

op de inhoud. De kwaliteit van de zorg. 
Ik stuur, leg verbindingen en stimuleer
nieuwe ontwikkelingen die de zorg verbe-
teren, maar ook persoonlijk en dichtbij
houden. Patiënten moeten straks digitaal
een afspraak kunnen maken met de arts
of verpleegkundige en vervolgens snel en

klantvriendelijk door het ziekenhuis wor-
den geleid. Na ontslag willen we het re-
sultaat van onze inspanningen volgen. Een
behandeling heeft immers alleen maar zin
als de patiënt er blijvend beter van wordt.”

Inge de Wit, Directeur Zorg SJG Weert

Inge de Wit, directeur Zorg: "In een ziekenhuis zijn
mensen op hun kwetsbaarst."

“Ruim negen maanden ben ik nu directeur
Zorg van SJG Weert. Een functie waarin ik
mijn energie helemaal kwijt kan. Ik ben een
teamspeler en die eigenschap sluit mooi
aan bij mijn ambitie. Samen met de men-
sen om me heen wil ik de kwaliteit van zorg
verder verbeteren en ook duidelijk zicht-
baar maken waar we als ziekenhuis voor
staan en gaan. Waar het om draait, is dat
patiënten moeten kunnen zeggen: deze
behandeling heeft me écht iets opgeleverd.
En dat medewerkers voelen en uitdragen:
in dit ziekenhuis wil ik graag werken en
mezelf blijven ontwikkelen.

Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam
is Inge de Wit, 49 jaar, getrouwd en moeder
van drie studerende zonen. Voordat ik in
maart in SJG Weert begon, was ik directeur
van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn.
Daarvóór werkte ik als manager van de di-
visie interne geneeskunde van UMC
Utrecht. Ik ben niet alleen maar bestuur-
der geworden om zaken voor elkaar te krij-
gen. Maatschappelijk geëngageerd als ik
ben, wil ik werken in een organisatie
waarin de mens centraal staat. Vroeg of
laat wordt iedereen in z’n le-
ven patiënt. In een zieken-
huis zijn mensen op hun
kwetsbaarst. Dat gegeven
mogen we nooit uit het oog
verliezen, dát drijft me in
mijn bestuurlijke opdracht.

Basiszorg behouden
SJG Weert ís bij uitstek zo’n menselijke 
organisatie. Een klein ziekenhuis dat een
heel belangrijke basisfunctie vervult voor
Weert en de regio. Het voelt als een fami-
liebedrijf. De lijnen zijn kort; medewerkers
zijn betrokken bij hun patiënten en kennen

“Vroeg of laat wordt iedereen 
in z’n leven patiënt.”

Verder vraagt het Weerter ziekenhuis u
vriendelijk doch dringend om rekening te
houden met het eetmoment van patiënten
en dus bij voorkeur niet tussen 17:00 en
18:00 uur op bezoek te komen. 

Meer service
De verruiming van de bezoektijden is door-
gevoerd op verzoek van de Cliëntenraad
die de belangen van patiënten en bezoe-
kers behartigt. Dit orgaan kreeg vanuit de

U heeft het misschien al gemerkt: de be-
zoektijden van SJG Weert zijn verruimd. U
kunt uw zieke familielid, vriend of kennis
op de 3e of 4e etage nu dagelijks doorlo-
pend bezoeken tussen 15:00 en 19:30 uur.
Let wel: om de rust en privacy van onze
patiënten te waarborgen, zijn maximaal
twee bezoekers aan het bed toegestaan
en verzoeken we u ook om de lengte van
uw bezoek tot een half uur te beperken.

achterban te horen dat de bezoektijden
voor de verpleegafdelingen op de 3e en 4e
etage wel wat ruimer mogen. Directe 
familieleden van patiënten gaven boven-
dien aan geen voorstander te zijn
van gespreide bezoektijden over de
middag en avond: “Mensen voelden
zich hierdoor toch moreel verplicht
om twee keer per dag naar het zie-
kenhuis te komen: tussen 15:00-16:30
en 18:00-19:30 uur. Niet ideaal”, zegt
Anke van Rooy, teamleider van de 3e etage. 

Het afgelopen jaar deden de verpleegaf-
delingen in een pilot al ervaring op met de
doorlopende bezoektijden. De ervaringen
van patiënten en bezoekers zijn dermate
positief dat is besloten om de ruimere toe-
gangstijden blijvend in te voeren. Anke van
Rooy: “Patiënten vinden het fijn om door-
lopend bezoek te kunnen ontvangen. Het
breekt hun dag, zo geven ze aan. Daarbij

is het voor bezoekers prettig dat ze niet
meer op gespreide momenten naar het
ziekenhuis hoeven te komen. Ze spreken
met de patiënt één bezoekmoment af.” 

Bezoekregels
Voor een optimaal herstel van patiënten
is het volgens haar heel belangrijk dat ie-
dereen zich aan de bezoekregels houdt.
“Dat betekent dus maximaal twee bezoe-
kers per patiënt. Daar moeten we samen
écht op toezien. En dat hoeft ook geen pro-
bleem op te leveren. Patiënten die goed
ter been zijn, mogen met hun bezoek im-
mers ook beneden in het restaurant gaan
zitten of bij goed weer even naar buiten

gaan. Zolang de gezondheid van de patiënt
het toelaat, hoef je niet op de kamer te blij-
ven. Natuurlijk kan het wel zo zijn dat u
door de verpleegkundige wordt verzocht

om even op de gang te wachten
omdat de patiënt moet worden
verzorgd of behandeld. De zorg
gaat tijdens bezoektijden natuur-
lijk gewoon door.” 

VMK en Special Care
Voor het Vrouw-Moeder-Kind centrum
(VMK) en de Special Care blijven de 
bezoektijden uit oogpunt van rust en pri-
vacy ongewijzigd. Het VMK is dagelijks
toegankelijk tussen 11:00-11:30, 15:00-
16:30 en 18:00-19:30 uur. De couveuseaf-
deling van 11:00-11:30, 16:00-16:30 en
19:00-19:30 uur. Ouders zijn altijd welkom.
De bezoektijden van de Special Care:
13:30-14:00 uur (weekend en feestdagen
tot 14:30 uur) en 18:30-19:30 uur.

“Eén duidelijke regel: 
per patiënt máximaal twee      
bezoekers aan het bed.”

Doorlopende bezoektijden in SJG Weert

“Een behandeling heeft 
immers alleen maar zin als 
de patiënt er blijvend beter 

van wordt.”



Iedereen kan wel eens in de war raken. Een op de 
vijf Nederlanders krijgt ooit te maken met een psychi-
sche aandoening. Dit zijn voor een groot deel men-
sen die nooit eerder psychische problemen hebben 
gehad. Vaak vormt een ingrijpende gebeurtenis, zo-
als een lichamelijke ziekte, scheiding, dood van een 
dierbare of werkgerelateerde problemen, de trigger.  

Op een vrijdag in november is Remco in Weert aan 
het werk, hij is koerier. “Waarom rijd ik mijn straten 
voorbij en kan ik niet meer gestructureerd werken? 
Waar komen al deze gedachten vandaan? Ik voel on-
rust, soms vlagen van paniek. Het zal toch niet?! Ligt 
mijn derde psychose op de loer? Ik moet mijn werk-
zaamheden staken, mijn concentratie is niet goed. 
Dat weekend gaat het steeds slechter. ‘s Nachts 
krijg ik wanen en verlies ik langzaam mijn zicht op de 
realiteit. Op maandag durf ik niet meer naar buiten 
vanwege de hallucinaties. Mijn vriendin Laura belt de 
huisarts, die verwijst ons naar Intensieve spoedHulp 
Thuis (IHT). Op mijn laatste krachten stap ik bij Laura 
in de auto. Een ritje dat ik nooit meer vergeet.”

Laura: “Al snel na het telefoontje met de huisarts belt 
het IHT-team me. We kunnen die middag meteen te-
recht. Gelukkig lukt het me Remco mee te krijgen. Hij 
wil graag opgenomen worden om tot rust te komen. 
Volgens de hulpverleners is het beter om in de ver-
trouwde omgeving te herstellen. Ik vind het eng, maar 
wil het beste voor Remco. Ze schrijven medicatie uit 
en we gaan naar huis. Diezelfde avond komt de hulp-
verlening bij ons thuis om te kijken hoe het gaat.”

Zoals het klokje thuis tikt

www.vvgi.nl/crisisbehandeling

“Twee weken lang komt er iedere avond iemand 
langs of is er telefonisch contact. Fijn om dan even 
met een professional te kunnen praten. Ik ben een 
leek en mijn leven staat ook op zijn kop. Remco gaat 
naast de thuisbehandeling zeven weken lang -twee 
keer per week- naar de OVDB (opnamevervangende 
en -voorkomende deeltijdbehandeling). Dit geeft thuis 
rust en hij kan er praten met lotgenoten, wat helpt in 
de verwerking van zijn psychose.”

“Terugkijkend was de behandeling thuis een gouden 
zet” vervolgt Remco. “Mijn relatie is sterker geworden 
en paniekaanvallen zijn achterwege gebleven omdat 
ik in mijn vertrouwde omgeving was. Ik kon dag en 
nacht met IHT bellen. De hulpverleners en de vele 
gesprekken gaven mij het vertrouwen dat ik eruit zou 
komen en mezelf terug zou vinden.” 

IHT is thuisbehandeling voor mensen met psy-
chische of psychiatrische problemen die in crisis 
(dreigen te) raken. Behandeling wordt snel ingezet 
voor een korte periode. Het team bedient 24 uur per 
dag, zeven dagen per week de regio Noord- en Mid-
den-Limburg. Ook in uw gemeente staat 
IHT paraat om mensen  te helpen die 
het even nodig hebben!

Kijk voor ‘xxx-invulling’ op: cjgml.nl

www.cjgml.nl
088 43 88 300

Format thema/periode
xx t/m xx maand

Mijn kind is zo druk.
Wat kan ik doen?

Opvoeden doe je niet alleen!

Auto Niroc Weert
Roermondseweg 87
6004 AR Weert
Tel. 0495-580700

Auto Niroc Roermond 
Jacob Romenweg 8
6042 EZ Roermond
Tel. 0475-395340

VOLLEDIG ELEKTRISCH RIJDEN, 
WAAROM WACHTEN ALS HET NU 
AL MOGELIJK IS?

AUTO NIROC
DE SPECIALIST IN ADVIES EN VERKOOP VAN VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO’S

www.autoniroc.nl  |  info@autoniroc.nl

SALON ESTHÉTIQUE
Praktijk  voor huidverbetering
José Meuleners
Frans Strouxstraat 7, 6039 GJ Stramproy
Tel. 0495 453330 | www.huidspecialiste.com

Heeft u vragen of bent u specifiek op 
zoek naar een behandeling, neem dan 
gerust vrijblijvend contact met ons op.

Boek in december 2017 of januari 2018 
een fillerbehandeling en ontvang een 

GRATIS zone botox t.w.v. €125,-
(Actie geldig in december en januari)

Botuline toxine is het middel dat gebruikt wordt om 
rimpels tegen te gaan. Botuline toxine is geen fi ller maar 
een stof die de mimische spieren verslapt, waardoor 
rimpels minder zichtbaar worden.

Botox toepassingen zijn o.a.
• Voorhoofdsrimpels
• Kraaiepootjes
• Fronsrimpel
• Wenkbrauwlift
• Migraine
• Spanningshoofdpijn
• Overmatig transpireren oksels, handen of voeten
• Gummysmile (tandvleeslach)
• Tandenknarsen

Bij Salon Esthétique maken wij gebruik van producten van 
leverancier Allergan, producent van Botox® en Bocouture 
van de leverancier Merz.

Ga stralend de 
 Feestdagen in!
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Frits Brouns, 
manager Techniek en Bouw
“Bij de renovatie van het beddenhuis doen
we er alles aan om de veiligheid van onze

patiënten te waarborgen en de overlast
tot een minimum te beperken. De zorg
moet straks immers 24 uur per dag ge-
woon door kunnen gaan en er moeten ook
nieuwe patiënten kunnen worden opge-
nomen.

Daarom gaan we de kliniek in fasen en
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
verbouwen. We beginnen bovenaan en
werken in kleine stapjes langzaam naar
beneden. In het voorjaar van 2018 starten
we met de renovatie van het achterste ge-
deelte van de 5e etage. In die leegstaande
ruimte, waar vroeger de OK was onderge-
bracht, komen de nieuwe verloskamers
en kraamsuites. Het Vrouw-Moeder-Kind
centrum verhuist straks in zijn geheel van
de 2e naar de 5e etage. 

De renovatie zal de komende jaren voor
heel wat interne verhuizingen zorgen. Er

moet immers ruimte gemaakt worden om
te kunnen verbouwen én we willen de
overlast zo klein mogelijk houden. Daar-
naast moeten we er ook voor zorgen dat
de zorg en veiligheid niet in het gedrang
komen wanneer technische installaties
worden aangepast. Het mag natuurlijk
niet zo zijn dat op patiëntenkamers de
stroom uitvalt doordat er een etage hoger
leidingen worden verlegd. 

De renovatie van het beddenhuis is opge-
bouwd uit verschillende deelplannen.
Daarnaast hoort bij elk deelplan een ver-
huisplan. Om de zorg en het comfort van
onze patiënten aanzienlijk te verbeteren,
wordt er de komende jaren intern dus
heel wat geschoven. Alles bij elkaar een
enorme puzzel. Maar zoals gezegd: alles
is er opgericht om de overlast voor de 
patiënt zo klein mogelijk te houden.”

Maria Kursten, 
lid Cliëntenraad SJG Weert.
“De Cliëntenraad heeft er lang naar uit-
gekeken en regelmatig naar geïnfor-
meerd. En nu is het dan bijna zover. Uit
naam van patiënten en bezoekers van 
SJG Weert zijn we blij met de aangekon-
digde verbouwing van de kliniek. Renova-
tie is hard nodig. De patiëntenkamers zijn
niet meer van deze tijd, zo kregen we van-
uit onze achterban met regelmaat te ho-
ren. De toiletten en badkamers zijn klein
en verouderd. Daarbij heb je als patiënt
weinig privacy als je met meer dan tweeën
op een kamer ligt. Prima dus dat de
nieuwe kliniek straks alleen nog maar uit
één- en tweepersoonskamers bestaat. 

De renovatie biedt een uitgelezen kans om
de zorg en service van het Weerter zieken-
huis aan te passen aan de modernste in-

zichten. De vernieuwde kliniek hoeft niet
super-de-luxe te zijn, en dat wordt ze ook
niet. Het beddenhuis moet voldoen aan de
wensen en behoeften van deze tijd. Het
belang van de patiënt - de privacy en het

comfort, staat daarbij voor de Cliënten-
raad voorop. Maar we kijken ook nadruk-
kelijk naar het personeel. De ruimten
moeten goed en efficiënt worden inge-
richt zodat de artsen en verpleegkundigen
er optimaal hun werk kunnen doen. Daar
is ook de patiënt uiteindelijk bij gebaat.

De afgelopen maanden heeft de directie
ons meegenomen in de renovatieplannen
en de keuzes die gemaakt zijn. We werden
regelmatig bijgepraat, hebben andere ge-
renoveerde klinieken bezocht en ook een
model van de nieuwe tweepersoonska-
mer aan een kritische blik onderworpen.
Op basis daarvan hebben we aangegeven
wat wij als Cliëntenraad belangrijk vin-
den. Privacy is voor patiënten van wezen-
lijk belang. Verder hebben we nog enkele
praktische tips gegeven. Bijvoorbeeld om
tussen de tweepersoonskamers een door-

gang te maken zodat de patiënt bij hoge
nood van het toilet in de kamer ernaast
gebruik kan maken zonder over de gang
te hoeven lopen. Of om nog eens te kijken
of de aansluitingen en oplaadpunten voor
smartphone, laptop en tablet niet wat
toegankelijker gemaakt kunnen worden.

Natuurlijk wordt niet elk advies van de
Cliëntenraad ook opgevolgd. Dat kan niet,
het ziekenhuis heeft rekening te houden
met meer belangen. Maar het is goed om
te constateren dat de directie openstaat
voor onze mening en ons nauw betrekt bij
de renovatieplannen. Ook als het gaat om
mogelijke overlast tijdens de verbouwing
zijn we het helemaal met elkaar eens. Die
moet zo beperkt mogelijk blijven. Nie-
mand ligt voor z’n plezier in een zieken-
huis. Als je je beroerd voelt, wil je niet dat
ook nog eens je rust verstoord wordt.” 

Theo Goertz, manager behandel-
centrum, Kliniek en Zorgplanning
“In het voorjaar van 2018 starten we met de
renovatie van onze kliniek. Een ingrijpende
operatie waarmee we zowel de zorg en het
comfort voor onze patiënten als het werk-
klimaat voor onze medewerkers verbeteren.

Het beddenhuis van SJG Weert wordt volle-
dig aangepast aan de modernste eisen en
inzichten op het gebied van kwaliteit, vei-
ligheid, ziektepreventie en efficiency.   

De belangrijkste voordelen voor de patiënt:
meer rust, ruimte en comfort, waarbij de
partner en mantelzorger bovendien de mo-
gelijkheid krijgt om te blijven overnachten
(rooming-in). Het voordeel voor medewer-
kers: een comfortabele omgeving om in te
werken. De verpleegafdelingen bestaan
straks hoofdzakelijk uit tweepersoonska-
mers, aangevuld met enkele eenpersoons-
kamers. De patiënt krijgt dus veel meer
privacy. Daarbij worden de sanitaire ruimten
gemoderniseerd en uitgebreid en krijgt elke
patiënt de beschikking over een eigen tv en
internetaansluiting. De eenpersoonskamers
zijn bestemd voor mensen die om wat voor
reden dan ook geïsoleerde zorg nodig heb-
ben. Bijvoorbeeld vanwege een infectierisico
of een naderend overlijden. Maar ook om

verwarde of zeer onrustige patiënten een
prikkelarme omgeving te bieden. 

Ervaringen elders leren dat een goede, mo-
derne huisvesting de zorg en het welbevin-
den van de patiënt op vele terreinen
aantoonbaar verbetert. Een prettige omge-
ving met voldoende privacy bevordert het
herstel en vermindert ook de kans op medi-
sche fouten. Als je als professional niet
wordt afgeleid, maar dicht bij de patiënt
rustig en efficiënt je werk kunt doen, is de
kans kleiner dat je iets over het hoofd ziet. 

Bij de inrichting van de kamers zijn we ook
extra alert op het valrisico van met name
oudere patiënten. We bekijken goed wat we
wel en niet in de ruimte zetten en of de
kamer goed is verlicht. Denk in dit verband
ook aan automatische alarmering voor het
geval oudere patiënten onrustig zijn en
gaan dwalen. Verder is het belangrijk dat de
verpleegkundige al vanaf de gang goed

zicht heeft op de patiënt. Bij de inrichting
van de kliniek proberen we met al dit soort
factoren rekening te houden. Dat is het
mooie aan deze renovatie: ze biedt ons de
kans om overal naar te kijken en voor een
optimale kwaliteit te gaan.

Ook positieve afleiding heeft een gunstig ef-
fect op de patiënt, zo leren de ervaringen el-
ders. En daar gaan we dan ook voor zorgen.
Bijvoorbeeld door de partner de mogelijk-
heid te bieden om te blijven overnachten en
mensen ook buiten de reguliere tijden in de
gelegenheid te stellen om iets te eten en
drinken. Het aantal kraamsuites, de zoge-
naamde gezinskamers, in het nieuwe
Vrouw-Moeder-Kind centrum wordt uitge-
breid zodat moeder, vader en kind na de be-
valling samen in alle rust kunnen verblijven
en genieten van hun pasgeboren kind. Zon-
der dat de kamer door een andere patiënt
gebruikt hoeft te worden. Wel zo prettig en
passend bij de behoefte van deze tijd.”

Drie mensen aan het woord over…
de verbouwing

Op de website van 
SJG Weert staat meer 

informatie over de 
verbouwing en 

welke afdelingen 
als eerste aan de 

beurt zijn. 



In het hospice aan de Doolhofstraat te Weert, recent verbouwd 
en nieuwbouw, verzorgen en ondersteunen we mensen in de 
laatste fase van hun leven. We bieden plaats aan zes gasten, 
ieder met hun eigen zorgbehoefte en vooral hun eigen wensen en 
verwachtingen.
 
Om de zorg goed te kunnen organiseren, zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die willen meehelpen in de zorg of in de tuin.
 
Maak jij het verschil voor onze bewoners?
 
Op www.franciscushospice.nl lees je meer. 
Je kunt ook contact opnemen met onze coördinator, 
Harry Beeren, telefoonnummer 0495-498977. 
 
We horen graag van je! Van harte welkom!

VRIJWILLIGER IN HET 
FRANCISCUS HOSPICE,
IETS VOOR JOU??

Bij Het Rughuis vinden we hospitality zeer belangrijk, 
daarom nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Zuidhoven 11, 6042 PB Roermond www.hetrughuis.nl 088 000 16 00| |

Roelof ten Berge | Manager vestiging Midden- en Noord-Limburg

MARJAN VAN VLIET

Het voelt net alsof je thuis komt! Je wordt 
als mens behandeld en ze kijken ook naar 
je als mens, op een gelijk niveau.

”
“ Wat mij erg opviel was het onderlinge 

contact tussen mijn behandelaren. Alles 
wordt op elkaar afgestemd; ze pakken 
wat jij lastig vindt op alle vlakken aan.

Het behandelteam hee� mij geleerd om 
kwaliteit van leven te hebben, mijn leven 
bestaat gewoon uit keuzes maken.

Het Rughuis is een erkende gespecialiseerde gezond-
heidszorginstelling. We behandelen alleen chronische 
nek-, rug- en bekkenklachten. Die focus maakt ons uniek. 
We hebben een eigen, innovatieve en interdisciplinaire 
behandeling ontwikkeld die u als mens centraal stelt. 

Het beste resultaat? Dat krijgt u wanneer u zich helemaal 
op uw gemak voelt. Daarom hebben we een warme 
en gemoedelijke omgeving gecreëerd waarin u in een 
aangename sfeer uw behandeling kunt volgen. 
U krijgt een persoonlijk behandelteam dat u individueel 
begeleidt.

Meten is het DNA van de Rughuis Methode. We meten 
voortdurend uw vooruitgang en geven u persoonlijke 
feedback. U weet dus altijd hoever u staat. Dankzij 
voortdurende metingen kunnen we uw behandeling 
ook snel aanpassen als dat nodig is.

DE RUGHUIS METHODE PERSOONLIJK BEHANDELTEAM BEWEZEN LANGETERMIJNEFFECTEN

Heeft u dagelijks rugpijn en al van alles geprobeerd?

” ”
“ “

Individuele behandeling op maat | Geen wachttijden | Volledig vergoed
(excl. eigen risico)

JOSÉ DONATZWIM VAN BEEK

Bij Het Rughuis vinden we hospitality zeer belangrijk, 
daarom nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Zuidhoven 11, 6042 PB Roermond www.hetrughuis.nl 088 000 16 00

Roelof ten Berge | 

Individuele behandeling op maat | Geen wachttijden | Volledig vergoedIndividuele behandeling op maat | Geen wachttijden | Volledig vergoed

Steeds meer patiënten zijn geïnteresseerd in 
shockwave therapie, vanwege het bewezen 
succes van deze therapievorm voor een 
groot aantal, vaak chronische, indicaties. 
Extracorporale shockwave therapie (ESWT) 
wordt beschouwd als een van de meest 
innoverende ontwikkelingen in de recente 
pijnbehandeling. Deze nieuwe therapievorm 
wordt al langer in onze praktijk toegepast en 
wij zijn erg enthousiast over de resultaten.

Hoe ziet een shockwave behandeling er uit? 
Allereerst wordt op basis van een gesprek en 
lichamelijk onderzoek een diagnose gesteld. 
Nadat vastgesteld is dat de shockwave 
therapie geïndiceerd is wordt het behandel-
gebied blootgesteld aan korte schokgolven. 
Dit gebeurt met een ‘behandelpistool’ 
of ‘behandelkop’. De behandeling duurt 
kort, zo’n 10-15 minuten per sessie. Deze 
schokgolven verbeteren de stofwisseling en 
bloedcirculatie in het pijnlijke gebied. Op 
die manier wordt het herstelmechanisme 
van het lichaam gestimuleerd en wordt de 
oorzaak van de pijn direct bestreden. De 
zittingen hebben meestal een behandel-
interval van 7-10 dagen, afhankelijk van het 
probleem. Bij 80% van de patiënten is na 
gemiddeld 4-6 sessies, de pijn grotendeels 
of volledig verdwenen.

Revolutionaire Shockwave Therapie
bij Fysiomax in Stramproy

Enkele voorbeelden van chronische pijn-
klachten waar ESWT bijzonder e� ectief is: 
Chronische peesontstekingen (schouder, 
onderbeen, knie, achillespees ed.) met of 
zonder verkalkingen, tennis- en golfers-
elleboog, carpaal tunnelsyndroom, fasciïtis 
plantaris en hielspoor, shinsplints (scheen-
beenvlies irritaties en/of - ontstekingen), 
slijmbeursontstekingen (schouder, heup 
e.d.), triggerpoints bijv. bij chronische 
nek- en rugklachten. Door direct herstel en 
activering van de bloedcirculatie is ESWT 
ook succesvol bij slecht helende wonden als 
gevolg van suikerziekte en/of een perifere 
doorbloedingsstoornis. 

Wilt u weten of ESWT ook voor u geschikt is 
neem dan contact op met ons:

Praktijk voor Fysiotherapie
en Acupunctuur Jeursen

Julianastraat 53A • 6039 AH Stramproy
www.fysiomax.nl • fysiomax@gmail.com
Tel: 0495-563385
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Nóg betere zorg en kortere wachttijd dankzij nieuw operatiemateriaal

SJG Weert brengt botbreukoperaties naar topniveau

Zorgplanning: de spil in alle geplande operaties

Door gebruik te maken van het nieuwste
en meest hoogwaardige operatiemate-
riaal heeft SJG Weert de behandeling van
botbreuken naar het hoogste niveau 
gebracht. Door een efficiënte inzet van
de materialen kan er bovendien door-
lopend worden geopereerd waardoor de
patiënt minder lang hoeft te wachten op
een ingreep.

Elke geplande operatie in SJG Weert be-
gint bij de afdeling Zorgplanning. Jaarlijks
melden ruim 10.000 patiënten zich bij de
balie in de centrale hal om het traject
richting hun ingreep in gang te zetten. 

De traumachirurgen en orthopedisch chi-
rurgen in Weert behandelen jaarlijks zo’n
vierhonderd botbreuken. Vaak fracturen van
de pols, schouder, sleutelbeen, enkel, knie,
heup, hand en vingers. Sinds vorig jaar heb-
ben ze in de operatiekamer de beschikking
over het nieuwste en allerbeste materiaal
dat er op de markt is voor de osteosynthese,
de techniek waarmee gebroken botdelen
aan elkaar worden vastgezet. De nieuwe
pennen, schroeven en platen zijn van roest-
vrij staal en daarmee nog steviger dan de ti-
tanium materialen van voorheen. Daarbij is
het roestvrijstalen materiaal makkelijker uit
het bot te verwijderen.

“En er zijn meer voordelen”, vertelt trauma-
chirurg René Groetelaers. “Vroeger hadden
we één grote set met platen
die we met een buigtang
passend moesten maken.
Nu hebben we voor elk deel
van het lichaam een aparte
set met anatomisch voor-
gevormde - en dus al passende - plaatjes.
Daarnaast zijn er schroefjes in uiteenlo-
pende maten: van flinterdun tot wat groter
en alles daartussenin. Daardoor kunnen we
preciezer werken en dringen we het risico
op een hersteloperatie als gevolg van los-
zittende schroeven of platen verder terug.”

Kortere wachttijd 
Dankzij het nieuwe osteosynthese-materi-
aal kan het Weerter ziekenhuis ook meer
patiënten met hetzelfde breukletsel op een
dag helpen. Orthopedisch chirurg Frank Ra-
husen legt uit: “Voorheen moest het OK-
team na elke operatie enkele uren wachten
tot de volledige materiaalset volgens de gel-
dende procedure was gesteriliseerd. Ook de
materialen die we niet of nauwelijks nodig

“Veel mensen denken nog dat wij alleen
maar nieuwe patiënten of wijzigingen in
patiëntgegevens registreren. Dat doen we
ook, maar dat is maar een klein onderdeel
van ons werk. We zijn de spin in het web als
het gaat om het inplannen van operaties”,
zegt teamleider Zorgplanning Lia Koppen. 

Zodra u van de dokter heeft gehoord dat u
behandeld moet worden in de OK of polikli-
nische operatiekamer gaat u naar de afde-
ling Zorgplanning (route 15) in de hal op de

begane grond. De medewerkster achter de
balie maakt voor u dan eerst een gecombi-
neerde afspraak voor de preoperatieve
screening en een gesprek over uw medica-
tiegebruik thuis. Bij het inplannen van de
operatie probeert de afdeling Zorgplanning
zoveel mogelijk rekening te houden met uw
persoonlijke wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld
aangeven wanneer u op vakantie gaat. Ver-
der krijgt u een indicatie van de wachttijd. 

Lia Koppen legt uit hoe het traject er verder
uitziet: “Een of twee weken voor de operatie
bellen we u om de operatiedatum door te
geven. U krijgt daarvan ook een afspraak-
bevestiging. Daags voor de ingreep, wanneer
het OK-programma definitief is vastgesteld,
bellen we nogmaals om het tijdstip door te

geven wanneer u zich in het ziekenhuis
dient te melden. Mocht de geplande opera-
tie onverhoopt niet doorgaan, bijvoorbeeld
omdat er een spoedgeval tussendoor is 
gekomen of omdat de specialist door on-
voorziene omstandigheden zelf is verhin-
derd, dan brengen we u hier vanzelfspre-
kend zo snel mogelijk van op de hoogte.”

Digitale registratie
Ook als u voor het eerst in SJG Weert komt,
gaat u naar de afdeling Zorgplanning om uw
patiëntgegevens eenmalig te laten registre-
ren. “Vroeger kreeg u een ponskaartje, nu 
gebeurt dat volledig digitaal. Zodra de foto
aan de balie is gemaakt, staan alle patiëntge-
gevens automatisch in ons systeem en hoeft
u zich dus nergens in het ziekenhuis meer

te legitimeren. Wel zo handig”, aldus Lia. 

Ook wanneer uw gegevens wijzigen, bij-
voorbeeld vanwege verhuizing of de over-
stap naar een andere verzekeraar, vragen
we om de nieuwe gegevens door te geven
bij Zorgplanning. Bij voorkeur digitaal via 
zorgplanning@sjgweert.nl. Ook het overlij-
den van een familielid die onder behande-
ling was van het ziekenhuis, kunt u hier mel-
den. Lia Koppen: “Als een patiënt in het
ziekenhuis overlijdt, wordt dat direct gere-
gistreerd. Wanneer iemand thuis overlijdt,
is het verstandig om dat bij ons te melden.
Als een patiënt niet op zijn afspraak in het
ziekenhuis verschijnt, wordt er namelijk 
altijd gebeld. We willen dit soort pijnlijke 
telefoontjes heel graag voorkomen.”

geplaatst. Die registratie wordt wettelijk ver-
plicht. Ook in dit opzicht neemt de patiënt-
veiligheid dus alleen nog maar verder toe.” 

Totaalpakket
Bij de aanschaf van de nieuwe operatiema-
terialen hebben de chirurgen en orthopeden
gekozen voor een fabrikant die het totale
pakket van pennen, schroeven en platen le-

vert. “Eén aanspreekpunt met daarbij de
maximale service. Om de kwaliteit van het
materiaal continu op het hoogste peil te
houden, kunnen we als het nodig is ook losse

onderdelen uit het pakket vervangen. Daar-
bij hebben we de garantie dat er altijd vol-
doende materiaal in huis is zodat we patiën-
ten met een botbreuk snel kunnen helpen.”

Niet elke botbreuk vereist onmiddellijk een
operatie. Soms is het beter om enkele dagen
te wachten zodat de beschadigde weefsels
rond het gebroken bot (zwellingen bloed-
uitstortingen of blaren) de kans krijgen 
om te herstellen. René Groetelaers: “Daar-
mee verkleinen we het risico op infecties na
de operatie. Zeker wanneer er een implan-
taat geplaatst moet worden, kunnen de ge-

volgen van zo’n complicatie behoorlijk ern-
stig zijn. Vandaar dat we het bot vaak met
een gips eerst even rust geven. Na vijf tot
tien dagen volgt dan de operatie.”

Orthopeed Frank Rahusen (links) en trauma Chirurg René Groetelaers behandelen 
samen met hun collega's zo'n vierhonderd patiënten met botbreuken per jaar.

hadden, moesten keer op keer worden ge-
reinigd, hetgeen de kwaliteit natuurlijk niet
ten goede kwam. Nu wordt elke pen, schroef
en plaat in een aparte verpakking steriel ge-
leverd. Materialen die we niet nodig hebben,
blijven in de verpakking en hoeven dus na
de ingreep ook niet meer te worden geste-
riliseerd. In de tijd die we hiermee winnen,
kunnen we meer mensen met hetzelfde let-
sel opereren, hetgeen de wacht-
tijd voor een ingreep verkort.”

René Groetelaers vult aan: “Elke
pen, schroef of plaat heeft boven-
dien een uniek serienummer. Mocht er in het
productieproces onverhoopt iets zijn misge-
gaan, dan kunnen we direct traceren bij
welke patiënt het betreffende materiaal is

“We kunnen preciezer werken en dringen het risico 
op een hersteloperatie als gevolg van loszittende 

schroeven of platen verder terug.”

“Niet elke botbreuk vereist onmiddellijk een operatie.
Soms is het beter om enkele dagen te wachten.”



Last van voetklachten?
Wij bieden u graag een passende oplossing

Al 30 jaar

uw voetzorg

specialist Alle voetzorg disciplines in eigen huis

Gezamenlijke spreekuren
(met revalidatiearts, fysio of orthopeed)

Leverancier voor alle zorgverzekeraars

Altijd dicht bij u in de buurt

Voor elke toepassing een oplossing
((o.a. orthopedische huis-, rubber- en 
verbandschoenen)

Shockwave therapie en echograae
(Vestiging: Heythuysen en Tegelen)

Medisch pedicure, podotherapie en orthopedische schoentechniek

WWW.PENDERSVOETZORG.NL

Onze spreekuurlocaties in Limburg
Roermond - Heythuysen - Weert - Tegelen - Reuver
Venlo - Venray - Panningen - Grubbenvorst - Horst0475 493 900

MAASTRO clinic lanceert een digitaal keuzehulpmiddel
voor nazorg aan borstkankerpatiënten
Welke nazorg heb je nodig 
als borstkankerpatiënt? 
Je kunt uiteraard puur het 
advies van de arts opvolgen, 
maar het past in deze tijd 
om patiënten ook zelf te 
laten meebeslissen over 
hun behandeling. MAASTRO 
clinic ontwikkelde daarom 
samen met Zuyd Hogeschool 
en de Universiteit 
Maastricht een digitale 
keuzehulp voor nazorg aan 
borstkankerpatiënten. 

Meebeslissen over je eigen 
behandeling, dat is iets van deze 
tijd. Enkele jaren geleden zag 
het er nog heel anders uit. Het 
was voor borstkankerpatiënten 
gebruikelijk om het eerste jaar 
na de behandeling elke drie 
maanden naar het ziekenhuis 
te komen voor een consult, 
jaarlijks een mammografie 
te ondergaan en daarbij 
ook jaarlijks een lichamelijk 
onderzoek. Uit onderzoek 
bleek echter dat patiënten 
even tevreden zijn met minder 
intensieve controlemomenten. 
Sinds 2012 is de richtlijn 
daarom aangepast: jaarlijks 
een mammografie met 
lichamelijk onderzoek en 
daarnaast de aanbeveling om 
goede nazorg te bieden met 
betrekking tot lichamelijke of 
psychische bijwerkingen van 
de behandeling. 

Uit de literatuur is bekend 
dat patiënten beter met 
hun ziekte kunnen omgaan 
als ze inspraak hebben in 
hun eigen behandelings- en 
nazorgtraject. Prof. dr. Liesbeth 
Boersma, radiotherapeut-
oncoloog en tevens directeur 
patiëntenzorg bij MAASTRO 

clinic: “Iedere patiënt is anders. 
De ene patiënt wil graag elke 
drie maanden een consult 
vanwege lichamelijke klachten 
of vanwege angsten en zorgen 
over gezondheid, relaties, werk 
of welzijn. De andere patiënt 
voelt zich juist heel goed en 
wordt alleen maar zenuwachtig 
van deze consulten.” Maar 
niet alle patiënten weten even 
goed dat ze zelf mee kunnen 
beslissen over hun nazorg en 
welke vorm van nazorg dan het 
beste bij hen past. 

Juist om die reden is de nieuwe 
digitale ‘keuzehulp voor nazorg 
aan borstkankerpatiënten’ 
ontwikkeld. Na uitgebreide 
tests in ziekenhuizen in Zuid-
Limburg is de definitieve 
versie inmiddels gereed. 
Borstkankerpatiënten zullen 
een link naar de keuzehulp 
uitgereikt krijgen aan het einde 
van de behandeling, waarmee 
ze zich kunnen voorbereiden 
op het nazorggesprek. Dit 
gesprek vindt meestal 1 tot 
3 maanden na het einde van 
de behandeling plaats. In de 
keuzehulp kunnen patiënten 
hun eigen voorkeuren aangeven 
voor verschillende vormen van 
nazorg. Afhankelijk van het 
ziekenhuis kan bijvoorbeeld 
worden gekozen uit de volgende 
consulttypen gedurende het 
eerste jaar na de behandeling: 
1) elke drie maanden een 
vooraf gepland face-to-face 
consult, 2) elke drie maanden 
een vooraf gepland telefonisch 
consult, of 3) geen vooraf 
geplande consulten, maar de 
mogelijkheid om een afspraak 
te maken wanneer de patiënt 
daar behoefte aan heeft. 
Daarnaast beantwoordt de 

patiënt in de keuzehulp een 
aantal persoonlijke vragen, 
waarmee duidelijk wordt of 
er nog aanvullende zorg moet 
worden geboden. Tijdens het 
nazorggesprek kan dan gericht 
besproken worden of de 
patiënt bijvoorbeeld behoefte 
heeft aan fysiotherapie of 
psychosociale ondersteuning.  
 
Liesbeth: “In deze keuzehulp 
draait het om zowel verstand 
als gevoel. Misschien krijgt de 
patiënt een advies dat toch 
niet helemaal prettig voelt. 
Een verstandige keuze maken 
voor nazorg, die ook goed 
voelt, daar draait het om!” 
De keuzehulp is te vinden op 
www.beslissamen.nl. www.maastro.nl / info@maastro.nl / 0031 88 44 55 666

Screenshot van de keuzehulp

www.mondzorglimburg.nl

Mondzorg Limburg, uw partner in het vernieuwen en verfraaien 
van uw prothese, eventueel in combinatie met implantologie. 
Reparaties klaar terwijl u wacht, zelfs in weekenden op afspraak.  
Bel gerust voor meer informatie: 0475 211 642 

Mondzorg Limburg werkt samen met

De unieke service van 
Mondzorg Limburg:
de shuttle service
Bent u afhankelijk van derden 
om naar uw tandarts te gaan?
Met onze shuttle service 
verzorgen wij het vervoer van 
en naar Mondzorg Limburg 
vanuit uw huisadres. Kortom, 
u wordt opgehaald, behandeld 
en thuis gebracht! 

Dit is kosteloos...
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Intensieve samenwerking tussen specialisten voor maximale veiligheid

Een nieuwe knie of heup: het is veel meer
dan een medisch kunstje 
Een knie- of heupoperatie is veel meer
dan een kunstje van de orthopeed. Voor
een optimale veiligheid en het beste me-
dische resultaat werken de orthopedisch
chirurgen en anesthesisten van SJG Weert
zowel voor als tijdens de ingreep intensief
samen. Als een operatie om gezondheids-
redenen niet verantwoord blijkt, wordt
direct de juiste collega-specialist inge-
schakeld om de patiënt in goede conditie
te brengen. Eenmaal geopereerd speelt
de fysiotherapeut een belangrijke rol rich-
ting een voorspoedig herstel.  

Het hele zorgtraject rond knie- en heup-
operaties is zo ingericht dat u als patiënt
niet vaker naar het ziekenhuis hoeft te ko-
men dan noodzakelijk is. Zodra de ortho-
pedisch chirurg na onderzoek heeft vast-
gesteld dat een knie- of heupprothese de
beste medische oplossing is, gaat u naar
de anesthesist voor de preoperatieve scree-
ning (POS). “In een vroegtijdig stadium
brengen we hier de patiënt volledig in
kaart; inclusief alle mogelijke medische 
risico’s die een operatie in de weg zouden
kunnen staan. Denk aan problemen aan
het hart, de longen of de nieren of een sterk
verminderde weerstand”, vertelt anesthe-
sist Thomas Linden van SJG Weert.

Als er geen medische belemmeringen zijn,
gaat het sein voor de operatie op groen.
Zijn die belemmeringen er wel, dan scha-
kelt de anesthesist de medisch specialist
in die nodig is om de patiënt eerst te be-
handelen. “Samen
proberen we het ri-
sico op medische
complicaties zo klein
mogelijk te houden.” 

Goede communicatie
Bloedarmoede is een van die risico’s die
vroegtijdig moeten worden opgespoord.
Het liefst zo vroeg mogelijk. Immers, hoe
eerder de oorzaak van de bloedarmoede
bekend is, hoe sneller dit probleem kan
worden opgelost en hoe korter de patiënt
hoeft te wachten op zijn knie- of heupope-

ratie. Vanaf begin volgend jaar vindt het
bloedonderzoek daarom nog eerder plaats,
namelijk al voorafgaand aan het eerste be-

zoek bij de orthopeed. “Als er dan sprake
blijkt van bloedarmoede, kunnen we on-
middellijk actie ondernemen”, aldus ortho-
pedisch chirurg Armin Supit. 

Ook in de operatiekamer draait alles om
een goede communicatie en zijn de taken
strak verdeeld. De anesthesist zet de rug-

genprik, dient via het infuus een medicijn
toe om bloedverlies tegen te gaan en blijft
in de OK tot alles onder controle is en de

orthopedisch
chirurg kan
beginnen. De
patiënt ligt
daarbij onder
een warme

deken om de lichaamstemperatuur in de
koele OK op peil te houden en zo het risico
op infecties te minimaliseren. Terwijl een
anesthesiemedewerker tijdens de operatie
continu de temperatuur, bloeddruk en
hartslag in de gaten houdt, blijft de anes-
thesist in de buurt voor het geval er onver-
hoopt toch een complicatie optreedt.

Korte lijnen 
Armin Supit: “Het kunstje van de orthopeed
mag zich dan beperken tot de knie of heup,
het hele lichaam reageert op een operatie.
Daarom is het zo belangrijk dat we indien
nodig de expertise van verschillende spe-
cialisten kunnen inschakelen zoals de car-
dioloog, longarts, internist, geriater en voe-
dingsdeskundige. Na de operatie, wanneer
de verdoving is uitgewerkt staat direct de
fysiotherapeut aan het bed om de patiënt
te begeleiden naar een snel herstel. In het
hele traject is alles op elkaar afgestemd.
De kleinschaligheid van SJG Weert biedt
wat dit betreft een groot voordeel. We ken-
nen elkaar en kunnen elkaar makkelijk vin-
den in het ziekenhuis.” 

www.sjgweert.nl

Armin Supit, orthopeed (links) en Thomas Linden, anesthesioloog proberen
het risico op medische complicaties zo klein mogelijk te houden.

"Ook in de operatiekamer draait alles om een goede
communicatie en zijn de taken strak verdeeld." 

Nieuwe specialisten
b SEH arts

Mariska van Dongen
Aandachtsgebieden:
Spoedeisende 
geneeskunde

b  Gynaecoloog

Nienke Wieringa
Aandachtsgebieden:
Gynaecologie algemeen 
en bekkenbodem 

b  Apotheker

Serkan Boskan
SJG Apotheek 



PSW Thuis biedt begeleiding 
aan volwassenen die zelfstandig 
(willen) wonen.

Onze passie kent geen beperkingen

Samen bepalen we de richting
www.pswthuis.nl
info@psw.nl
0475 - 474 400

bezoek 
onze

WEBSITE

Ingrid woont zelfstandig, 
met een beetje 

ondersteuning van PSW

ZIEKENVERVOER WEERT
UW ZORG IS ONZE SPECIALITEIT!

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken aan uw hoofd dan vervoer van en
naar uw behandelingen te regelen. De medewerkers van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat
als geen ander en verzorgen al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht. Zij informeren 
u graag over de mogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van de machtiging bij uw
zorgverzekeraar, zodat u in aanmerking kunt komen voor vergoeding van het vervoer.

Indien u niet in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer via
uw zorgverzekeraar kunt u toch gebruik maken van ons vervoer,
desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte krijgen.
Zo bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar zieken-
vervoer in de regio Weert en Cranendonck.

Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur, onze medewerkers,
Maurice, Cas, Judith en Carla staan u graag te woord, 
telefoon: 0495 - 58 05 85

Zittend ziekenvervoer is er voor iedereen 
wanneer er sprake is van:

� Vervoer van en naar behandelingen voor nierdialyse
� Vervoer in verband met ernstige gezichtsbeperking
� Vervoer voor oncologische behandeling, chemo 

en of bestraling
� Vervoer wanneer u rolstoelafhankelijk bent
� Vervoer dat voldoet aan bepaalde voorwaarden 

zoals het aantal keren en de afstand waardoor u 
via de hardheidsclausule toch voor vervoer een 
machtiging kunt krijgen

advertorial

www.ziekenvervoerweert.nl

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert
T 0495-580585 E ziekenvervoerweert@princen.com

www.princen.com

Ziekenvervoer Weert

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere 
zaken aan uw hoofd dan vervoer van en naar uw 
behandelingen. De medewerkers van Ziekenvervoer 
Weert begrijpen dat als geen ander. Daarom verzorgen 
wij al uw zieken vervoer met persoonlijke aandacht. 
Bij het zieken- en rolstoelvervoer van Ziekenvervoer 
Weert staat de mens voorop. Uw zorg is onze 
specialiteit.

Veilig, Tijdig en 
Comfortabel

Voor al uw Personenvervoer
www.princen.com - ziekenvervoerweert@princen.com
Maaseikerweg 155, 6005 AD Weert

Bij ernstige gezondheidsproblemen heeft u andere zaken aan uw hoofd 
dan vervoer van en naar uw behandelingen te regelen. De medewerkers 
van Ziekenvervoer Weert begrijpen dat als geen ander en verzorgen 
al uw ziekenvervoer met persoonlijke aandacht. Zij informeren u graag 
over de mogelijkheden en begeleiden u bij het aanvragen van de 
machtiging bij uw zorgverzekeraar, zodat u in aanmerking kunt komen 
voor vergoeding van het vervoer.

Indien u niet in aanmerking komt voor zittend ziekenvervoer via 
uw zorgverzekeraar kunt u toch gebruik maken van ons vervoer, 
desgewenst kunt u altijd een op maat gemaakte offerte krijgen. Zo 
bent u toch verzekerd van veilig en betrouwbaar ziekenvervoer in de 
regio Weert en Cranendonck. 

Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, 
onze medewerkers, Maurice, Cas, Judith en Carla staan u graag te 
woord, telefoon: 0495 - 58 05 85

Zittend ziekenvervoer is er voor iedereen wanneer er sprake is van:

√  Vervoer van en naar behandelingen voor nierdialyse
√  Vervoer in verband met ernstige gezichtsbeperking
√  Vervoer voor oncologische behandeling, chemo en of bestraling
√  Vervoer wanneer u rolstoelafhankelijk bent
√  Vervoer dat voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals het aantal 

keren en de afstand waardoor u via de hardheidsclausule toch voor 
vervoer een machtiging kunt krijgen

 Veilig, Tijdig en Comfortabel

Soms wilt u als ouder 
weten wat er aan de hand 
is en wat u kunt doen

www.bco-ouderadvies.nl
Telefoon: (077) 351 92 84

Intelligentie

Dyscalculie

Ziekte

Dyslexie

Gedrag

info@samamedia.nl06 - 53 34 61 61

Adverteren?
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De SEH-arts: specialist bij acute medische nood
De Spoedeisende Hulp (SEH) van SJG
Weert is jaarlijks voor zo’n 13.000 men-
sen de reddingsboei in acute medische
nood.  Aan het roer staan zes SEH-artsen
KNMG, dokters die speciaal zijn opgeleid
om patiënten met ernstige en vaak 
levensbedreigende klachten de eerste
cruciale zorg te bieden.

Vroeger was de SEH het domein van ver-
schillende medisch specialisten. De car-
dioloog bood bijvoorbeeld eerste hart-
hulp, bij acute longproblemen werd de
longarts of internist ingeseind, bij bot-
breuken of letseltrauma’s de orthopeed of
chirurg. Elke arts keek vanuit zijn eigen
vakgebied naar de patiënt. Zeker met de
medische inzichten van nu was die situa-
tie niet optimaal. Bij complexe en meer-
voudige acute ziektebeelden ontstond 
er nog wel eens twijfel rond de diagnose
en behandeling. Om niets over het hoofd
te zien, moesten meerdere artsen van 
verschillende vakgebieden dezelfde pa-
tiënt beoordelen, wat tot kostbaar tijd-
verlies leidde.

Brede medische blik 
Sinds de SEH-arts zijn intrede heeft 
gedaan op de eerste hulp, is dat verleden
tijd en is de kwaliteit van de spoedeisende
zorg sterk verbeterd. Deze artsen zijn spe-
ciaal opgeleid om ernstige acute ziekte-
beelden in de volle breedte te beoordelen.
“En dat is nodig ook”, zegt SEH-arts Dennis
Keereweer van SJG Weert. “We zien tegen-
woordig steeds meer kwetsbare ouderen
die met meerdere aandoeningen kampen.
Vaak alleenstaanden die met veel moeite
nog zelfstandig wonen. Ze hebben proble-
men met hun hart, longen en andere 
organen. Dan hoeft er nog maar iets bij te
komen, zoals hoge koorts of een longont-
steking en het gaat mis. Omdat hun acute
ziektebeeld veroorzaakt wordt door een
samenspel van factoren, is het belangrijk
om naar het brede,
medische plaatje te
kijken, zodat we niks
over het hoofd zien.”

Hoewel hun vak nog
relatief jong is, hebben
SEH-artsen hun meer-
waarde inmiddels
ruimschoots bewezen. Er komen steeds
meer dokters bij en er zijn er ook steeds
meer nodig. Ook in SJG Weert. In 2006 be-
gon de eerste SEH-arts. Inmiddels zijn het
er zes: Dennis Keereweer, Anita Speetgens,
Susanne van Keeken, Olga Akse, Astrid
Quintus en (het meest recent) Mariska van
Dongen. Allen gediplomeerde SEH-artsen
met een officiële registratie bij de Konink-
lijke Nederlandse Maatschappij ter bevor-
dering van de Geneeskunde (KNMG). 

Omdat elke seconde telt 
Ondersteund door een team van toege-
wijde SEH-arts-assistenten, SEH-verpleeg-
kundigen, secretaresses en vrijwillige gast-
vrouwen zorgen zij voor de eerste medische
opvang van alle patiënten met acute en le-
vensbedreigende aandoeningen in deze re-
gio. Veel voorkomende ziektebeelden zijn:
een herseninfarct of beroerte, pijn op de

Spoedpost Weert 
Sinds vorig jaar zitten de SEH en Huisart-
senpost samen onder een dak in de Spoed-
post Weert. Vanuit één centraal loket

wordt bekeken welke spoedeisende zorg
de patiënt nodig heeft. De SEH-artsen be-
handelen de ernstige en levensbedrei-
gende aandoeningen, de huisartsen de
lichtere acute klachten zoals oor- en
blaasontstekingen, buikpijn en snijwon-
den. Anita Speetgens: “De eerste ervarin-
gen zijn positief. De patiënt krijgt nu de
juiste acute zorg op de juiste plek. En dat
is precies de bedoeling. Een huisarts heeft

expertise die een SEH-arts niet heeft. Om-
gekeerd geldt hetzelfde.”

Levens redden
Het aantal patiënten op de SEH
mag dan de laatste jaren onge-
veer gelijk blijven, door de
complexiteit van ziektebeel-
den neemt de intensiteit van
het werk flink toe. Toch kunnen
de SEH-artsen van SJG Weert
zich geen mooier vak voorstel-
len. Ze zijn opgeleid om levens

te redden. Natuurlijk is het emotioneel
soms zwaar. “Slecht nieuws overbrengen
op de familie; het went nooit”, zegt Anita
Speetgens. Ze memoreert de reanimatie
van een oudere man. “Hij redde het niet,
waarop ik zijn dochter moest informeren
die hoogzwanger was van haar eerste kind.
Op zo’n moment schiet het door je heen:
deze vrouw is haar vader kwijt en haar
kind zal nooit zijn opa leren kennen.” 

borst, hartritme- stoornissen, hevige buik-
pijn en ongevallenletsel; de botbreuken en
wonden. “Juist die afwisseling maakt ons
vak zo boeiend. Het ene moment is het rus-
tig, het andere mo-
ment moeten we alle
zeilen bijzetten en kan
de wachttijd oplopen. 
Geloof me: op de SEH 
laten we niemand lan-
ger wachten dan strikt
noodzakelijk is”, ver-
telt Anita Speetgens.    

De SEH-arts praat met de patiënt, doet alle
benodigde onderzoeken, stelt de eerste di-
agnose en start - waar nodig in overleg
met vakcollega’s - direct met de behande-
ling. “Zeker wanneer elke seconde telt, is

snel handelen cruciaal. Doordat de patiënt
niet meer door verschillende artsen hoeft
te worden onderzocht, is de spoedeisende
zorg efficiënter geworden”, zegt Susanne
van Keeken. 

Zodra de eerste acute zorg is verleend en
de gezondheid stabiel is, draagt de 
SEH de patiënt voor verdere behandeling
over aan het ziekenhuis. Bijvoorbeeld aan
de cardioloog of longarts. Of aan de 
chirurg of orthopeed als er een operatie
moet worden ingepland. Dennis Keer-
eweer: “Daarnaast werken we bij een
aantal vervolgbehandelingen samen met
andere gespecialiseerde centra. Mensen
met ernstig traumaletsel gaan bijvoor-
beeld naar Maastricht UMC+, patiënten
die na een hartinfarct gedotterd moeten
worden naar het Catharina Ziekenhuis
Eindhoven.”

De SEH-artsen van SJG Weert zijn opgeleid om ernstige acute ziektebeelden te kunnen beoordelen.

“We zien tegenwoordig 
steeds meer kwetsbare ouderen die 
met meerdere aandoeningen kampen. 
Vaak alleenstaanden die met veel 
moeite nog zelfstandig wonen.”

“Het ene moment is het rustig, 
het andere moment moeten we 
alle zeilen bijzetten en kan de 

wachttijd oplopen.”

www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert

SJG Weert op 13e plek AD Top 100

Poli KNO vernieuwd  

Begin november publiceerde het AD de jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. SJG Weert 
behaalde, net als vorig jaar, een mooie 13e plek. Het AD vergelijkt de Nederlandse
ziekenhuizen op 36 verschillende criteria die een rol spelen bij
de behandeling in ziekenhuizen. Van de Limburgse ziekenhui-
zen scoort SJG Weert in deze ranking het hoogst. De directie is
trots op dit mooie resultaat. Benieuwd naar de details? Kijk
dan naar de volledige top 100 en de lijst met specificaties op
de website van het AD.

Als u onlangs in het ziekenhuis bent geweest, zijn de bouwactiviteiten rondom de
poli KNO waarschijnlijk al opgevallen. De afgelopen tijd is namelijk gewerkt aan
een nieuw jasje voor de spreekkamers en de wachtruimte. Deze sluiten helemaal
aan bij de vernieuwing en modernisering van ons ziekenhuis. Dat geldt ook voor de
medische apparatuur op de polikliniek. Deze is vernieuwd waardoor patiënten en
begeleiders makkelijker mee kunnen kijken tijdens een ooronderzoek en waardoor
het nu mogelijk is om meer gedetailleerd onderzoek te doen van de stemband. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden van vooruitgang waarmee we de zorg voor onze
patiënten nog beter maken.



Wat is vacuümtherapie?
Bij vacuümtherapie maken wij gebruik van de Vacumed. Uw 
arm of been wordt in dit moderne apparaat met tussenpozen 
onder een licht vacuüm gebracht. Door het vacuüm wordt 
meer bloed en lymfevocht in de arm of het been gezogen. 
Tijdens de pauzes wordt het bloed en lymfevocht, door  
ontspanning van de spieren, er juist weer uitgedrukt. Dit 
zorgt voor een optimalere circulatie van uw ledematen.

De werking
De behandeling zorgt ervoor dat de doorbloeding optimali-
seert in uw ledematen en de fijne haarvaten zich herstellen, 
waardoor gevoelens van koude, rustloze of pijnlijke armen 
en/of benen minder worden of verdwijnen.

Waar richt de behandeling zich op?
De vacuümtherapie richt zich op diverse klachten in armen 
en benen.

Armklachten: 
• RSI-klachten, zoals muisarm • Tenniselleboog • Golfers-
elleboog • Lymfoedeem • Ziekte van Raynaud • Syndroom 
van Quervain • Carpaal Tunnelsyndroom 

Beenklachten:
• Lymfoedeem • Verstoorde wondgenezing • Diabetes-
voet • Etalagebenen/spataderen • Vermoeide benen  
• Restless legs-syndroom • Krampen

Eerste afspraak maken
Als eerste vindt er een intakegesprek plaats. Na 
de intake wordt met u besproken of uw klacht in 
aanmerking komt voor een behandeling. De intake 
wordt vergoedt vanuit uw aanvullende verzeke-
ring. De vacuumbehandelingen komen niet in 
aanmerking voor vergoeding. Een sessie van 8 
vacuumbehandelingen bedraagt € 100,-. U heeft 
geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor 
een behandeling. 

De voordelen van vacuümtherapie
De behandeling is pijnloos en ontspan-
nend en na 3 tot 4 behandelingen kunt u 
resultaat verwachten. Het brengt bloed 
naar de dunne haarvaten en optimali-
seert/intensiveert de bloedcirculatie. 
Verder verbetert de doorstroming van 
het lymfatisch stelsel.

Patronaatsplein 7, 6001 GX Weert | T 0495-215664
E info@vacuumtherapie-weert.nl
I www.vacuumtherapie-weert.nl

Arm- en beenklachten pijnloos verhelpen

Voor meer informatie kunt u een video bekijken op YouTube, onder de zoekterm 
vacuumtherapie Weert.

Weet u de oorzaak van overgewicht?
Cure4Life pakt de oorzaken van overgewicht aan met een uniek 
op maat gemaakt medisch voedingsprogramma, gebaseerd op 
jarenlang empirisch en wetenschappelijk onderzoek. De disbalans 
in de hormoonhuishouding, waaronder serotonine, insuline en het 
groeihormoon veroorzaakt een stofwisselingsprobleem. Hierdoor 
ontstaan klachten en er is vaak een constante behoefte aan voedsel. 
Voedsel wordt omgezet in vet in plaats van energie. En vocht wordt 
vastgehouden met als gevolg een ongewenste toename van uw 
gewicht en bijkomende klachten zoals hoge bloeddruk, diabetes, 
gewrichtspijnen en vermoeidheid. Komen deze klachten u bekend 
voor? Vraag een vrijblijvend en gratis consult aan en zie of Cure4Life 
ook u kan helpen. 

Een oplossing op maat
Cure4Life gelooft niet in een algemeen dieet voor iedereen, omdat 
ieder mens uniek en specifiek is. Dit vraagt om een individuele 
aanpak. Op een verantwoorde manier afvallen is niet alleen een 
kwestie van meer bewegen en calorieën tellen. Er is inzicht nodig in 
uw persoonlijke medische situatie om na te gaan wat de oorzaken 
zijn van overgewicht en de gerelateerde gezondheidsklachten. 

Medisch voedingsprogramma op maat

Oorzaak overgewicht? 
Hormonen uit balans! 

Naast sociale en emotionele gevolgen geeft obesitas 
een groter risico op medische complicaties. Een van de 
gevreesde aandoeningen: hart- en vaatziekten, maar 
ook diabetes. Hart- en vaatziekten is in Nederland nog 
altijd doodsoorzaak nummer één. Het oneindige gevecht 
tegen overgewicht. Cure4Life biedt niets liever dan de 
oplossing om voorgoed afscheid te kunnen nemen van 
overgewicht en bijkomende klachten. 

Als praktijkondersteuner binnen een 
huisartsenpraktijk kwam ik jarenlang veelvuldig 
in aanraking met patiënten met diabetes, hart- en 
vaatziekten en COPD, die worstelden met hun 
overgewicht en de gevolgen daarvan. Zij hadden vaak 
al allerlei diëten geprobeerd zonder blijvend resultaat. 
Ik vond het erg frustrerend dat er in mijn consulten 
weinig tijd was om de noodzakelijke ondersteuning te 
bieden.

Ik ben mij verder gaan verdiepen in de complexe 
problematiek omtrent overgewicht en de uitwerking 
van gezonde voeding op de suikerstofwisseling en 
hormoonbalans. De visie van Cure4Life sluit hier 
naadloos op aan. Cure4Life pakt de oorzaak aan en 
niet de symptomen van overgewicht. Daarom ben ik 
mijn eigen Cure4Life vestiging begonnen en kijk er 
naar uit om samen met u de oorzaak van overgewicht 
aan te pakken! 

Dimphy Hermans,  
consulente bij Cure4Life Nederweert

Daarom biedt Cure4life altijd een 
oplossing op maat, een persoonlijk 
voedingsprogramma afgestemd op uw 
specifieke oorzaken en klachten. Dit 
persoonlijke programma opgebouwd uit vijf 
fasen is de sleutel naar het bereiken van 
uw streefgewicht, maar eveneens naar het 
behouden van uw streefgewicht.

Geen dure pillen of shakes
Het Cure4Life medisch 
voedingsprogramma is 100% uniek 
en persoonlijk en gebaseerd op pure 
voeding. Geen dure pillen, chemische 
shakes of injecties, en weg met dat 
vervelende hongergevoel. Het medisch 
voedingsprogramma van Cure4Life 
brengt de hormoonhuishouding en 
de stofwisseling in balans. Bovendien 
stabiliseert het uw stofwisseling. Het 
resultaat is gericht op het verkrijgen van 
een gezond gewicht. En daarbij afname van 
medische complicaties en een verbetering 
van het algehele welzijn. Gezonde 
uitgebalanceerde voeding is uw medicijn! 

Gratis eerste consult
Bent u ook klaar met die strijd tegen uw 
overgewicht? Tijdens een gratis eerste 
consult nemen we uitgebreid de tijd om 
u het medisch voedingsprogramma van 
Cure4Life uit te leggen. U zal merken 
dat gezonde voeding de oplossing is. Het 
resultaat: uw lichaam is in balans, u blijft 
slank en voelt zich fit en gezond. Geen 
diëten meer, en nooit meer jojo-en!

Contact:
E-mail: dhermans@cure4life.nl
Telefoonnummer: 06-13054100
Papaverstraat 11, 6035 CL Ospel

 Voor meer informatie www.cure4life.eu

Vraag je jezelf ook weleens af waarom het maar niet lukt 
om af te vallen en hoe het komt dat de kilo’s er na een 
dieetpoging wel aan lijken te vliegen? Waarom is minder 
eten en/of meer bewegen niet altijd de oplossing? 
“Het antwoord op deze vragen verrast je misschien. De 
oorzaak van overgewicht heeft in veel gevallen te maken 
met de werking van hormonen”, aldus Dimphy Hermans, 
consulent bij Cure4Life Nederweert. 

Hormonen bepalen jouw eetlust, de snelheid waarmee je 
vet verbrandt en je behoefte aan beweging. De oorzaak van 
een hormonale disbalans is vaak het gevolg van ongezonde 
voedingsgewoonten, stress, menopauze of bepaalde 
medicijnen. Er zijn veel hormonen die een rol spelen bij 
overgewicht, met name het groeihormoon, insuline en 
serotonine. Wanneer deze drie hormonen uit balans zijn, 
ontstaat er een stofwisselingsprobleem. Hierdoor wordt 
voedsel niet omgezet in energie, maar in lichaamsvet. 
Daarbij wordt het verlangen naar ongezond voedsel juist 
groter en kan je in een negatieve spiraal belanden. Streef 
je naar een blijvend gezond gewicht? Dan zul je eerst je 
hormonen in balans moeten brengen om het lichaam de 
kans te geven om op een gezonde en natuurlijke manier af 
te vallen. Daarnaast speelt gedragsverandering een grote 
rol. 

Het persoonlijke voedingsprogramma van Cure4Life 
brengt het lichaam in balans 
“Voeding wordt je medicijn. Op basis van een uitgebreide 
medische vragenlijst, bloed- en urineonderzoek stelt 
het medisch team van Cure4Life een persoonlijk 
voedingsprogramma samen. De kracht zit in de 
hoeveelheden en combinaties die worden voorgeschreven. 
Hierdoor kan het lichaam zich beter ontdoen van 
afvalstoffen, wordt een gezond gewicht bereikt en kunnen 

gezondheidsklachten aanzienlijk 
verbeteren”, aldus Bertus van Dijk, 
huisarts en lid van het medisch team 
van Cure4Life.

Het persoonlijke voedingsprogramma 
is volledig afgestemd op het individuele 
profiel van de cliënt. Cure4Life 
heeft veel kennis en ervaring op het 
gebied van overgewicht, voeding en 
gezondheid. Samen met een team van 
medisch specialisten zorgt Cure4Life 
ervoor dat de kwaliteit van de zorg 
continue wordt bewaakt en verbeterd. 
Deze unieke combinatie wordt ingezet 
om iedere cliënt persoonlijk te 
begeleiden naar een passende leefstijl.

Dimphy Hermans: “Na een dag of 
5 begint het lichaam te wennen en 
zorgt het programma ervoor dat de 
vetverbranding goed op gang komt en 
zo voldoende energie levert”.

Tijdens het hele traject wordt je 
begeleid door een persoonlijke 
coach, die jou leert hoe je daarna op 
gewicht kunt blijven met een voor 
jouw haalbare leefstijl. Daarbij staat 
dagelijkse beweging centraal.

Meld je aan voor een gratis consult!
Tijdens het gratis consult informeert 
de consulent je uitgebreid hoe het 
Cure4Life programma werkt en wat je 
kunt verwachten. Uiteraard is er alle 
ruimte om vragen te stellen. Na dit 
eerste gratis consult bepaal je samen 
met jouw consulent of het Cure4Life 
programma bij je past.

Voor meer informatie:
www.cure4life.eu
E-mail: dhermans@cure4life.nl
Tel: 06-13054100
Papaverstraat 11, 6035 CL Ospel

Als praktijkondersteuner binnen een 
huisartspraktijk kwam ik jarenlang veelvuldig 
in aanraking met patiënten met diabetes, 
hart- en vaatziekten en COPD, die worstelden 
met hun overgewicht en de gevolgen daarvan. 
Zij hadden vaak al allerlei diëten geprobeerd 
zonder blijvend resultaat. Ik vond het erg 
frustrerend dat er in mijn consulten weinig 
tijd was om de noodzakelijke ondersteuning te 
bieden.

Ik ben mij verder gaan verdiepen in de 
complexe problematiek omtrent overgewicht 
en de uitwerking van gezonde voeding op de 
suikerstofwisseling en hormoonbalans. De 
visie van Cure4Life sluit hier naadloos op aan. 
Zelf ben ik het Cure4Life programma ook gaan 
volgen om ervaringsdeskundige te worden. In 2 
maanden tijd viel ik 7 kg af en nog belangrijker 
voor mij ik had veel meer energie!

Dimphy Hermans
Cure4life Nederweert

Hoe een gezonde 
hormoonbalans je 
slank én fit houdt.
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“Laat mij maar zorgen”
Op de kop af veertig jaar heeft chirur-
gisch verpleegkundige Lei Kouters (61)
zijn hart verbonden aan het ziekenhuis
in Weert. Een openhartig gesprek over
zijn werk, de veranderingen in de zorg
en zijn niet aflatende passie om zieke
mensen te helpen.   

misschien vreemd, maar het verzorgen
van wonden voelt voor mij als een soort
hobby. Een passie binnen mijn werk. Daar
zie ik het meeste resultaat van mijn werk.” 

Digitaal tijdperk
In veertig jaar tijd heeft hij de zorg ingrij-
pend zien veranderen. Het digitale tijd-
perk heeft definitief
zijn intrede gedaan.
“Elke handeling die we
uitvoeren, moet in de
computer worden ge-
registreerd. In het be-
gin moest ik daar erg
aan wennen, inmid-
dels weet ik niet meer
beter.” Hij kijkt er met dubbele gevoelens
naar. “Een goede digitale registratie is ont-
zettend belangrijk. Sterker nog: het is van
levensbelang voor de patiënt; ze verkleint

de kans dat we zaken over het hoofd zien.
Aan de andere kant neemt die registratie
heel veel tijd in beslag. Tijd die wij liever
aan de patiënt zou willen besteden.”    

Toen hij in 1980 begon bij chirurgie wer-
den mannen en vrouwen op de derde
etage nog gescheiden verpleegd. “Na een
heupoperatie lagen patiënten wel vier tot
zes weken in het ziekenhuis. Inmiddels is
dat nog maar hooguit een paar dagen.
Door nieuwe technieken en veranderde
medische inzichten is de opnameduur
drastisch beperkt. Minder ingrijpende
operaties worden nu verricht in de poli-
klinische operatiekamer.” 

Ook de gevolgen van de vergrijzing zijn
anno 2017 duidelijk zichtbaar. De afdeling
chirurgie wordt overwegend bevolkt door
oudere patiënten . “Mensen met bepaalde

aandoeningen die steeds vaker gepaard
gaan met psychische klachten, zoals acute
verwardheid of dementie.” Het is soms
zwaar. Er gebeuren heftige dingen. Maar
Lei Kouters is professioneel genoeg om de
knop om te kunnen zetten. 

“Op de Spoedeisende Hulp of Intensive
Care zou ik niet kunnen werken”, vertelt
hij eerlijk. “Ik kan er namelijk niet tegen
als kinderen of jonge mensen iets vrese-
lijks overkomt. 

Goed gevoel
In zijn vroege jaren zette hij als leiding-
gevende jarenlang de lijnen mee uit op de
afdeling chirurgie. In 2008 stopte hij daar-
mee. “Ik heb het met plezier gedaan. Maar
om eerlijk te zijn: ik ben geen manager.
Laat mij maar zorgen.” 

De zorg mag dan veranderd zijn, zijn 
verpleegkundige missie is in de kern 
hetzelfde gebleven. “Het geeft elke dag
weer een goed gevoel als ik zie dat een pa-
tiënt in goede conditie naar huis gaat. En
dat hij ondanks zijn ziekte toch een fijne
tijd heeft gehad op onze afdeling. Daar
draait het om.”

“Het geeft elke dag weer 
een goed gevoel als ik zie 
dat een patiënt in goede 
conditie naar huis gaat.”

Lei Kouters, verpleegkundige ervaart zijn werk als een roeping en zorgt al 40 jaar voor zieke mensen.

Chirurgisch verpleegkundige Lei Kouters al 40 jaar werkzaam in SJG Weert 

Hij heeft het al zo vaak gehoord van pa-
tiënten. ‘Knap hoor wat jullie doen. Ik zou
het niet kunnen.’ Zelf vindt Lei Kouters het
de normaalste zaak van de wereld. Zijn
werk een roeping? “Dat klinkt wat te reli-
gieus. Ik zorg gewoon voor andere men-
sen. Waarom? Omdat ik het fijn vind om
iets voor een ander te betekenen. Samen
met een hecht team van collega’s. In een
klein ziekenhuis waar je goed kunt samen-
werken en elkaar makkelijk kunt vinden.”

Geboren voor chirurgie 
Zijn ouders hadden een slagerij. Lei koos
voor de zorg. Als 17-jarige jongen ver-
zorgde hij al de zieken in het sanatorium
op Hornerheide. Daarna, midden 1976 als
20 jarige militair, ontfermde hij zich over 
chirurgische patiënten: militairen en bur-
gers in het Militair Hospitaal in Utrecht.
Sinds 1 november 1977
klopt zijn hart voor de
patiënten van het Sint
Jans Gasthuis, het hui-
dige SJG Weert. De eerste
vier maanden als verzor-
gende, daarna als gedi-
plomeerd A-verpleeg-
kundige. Stages op de kinder- en
kraamafdeling, interne geneeskunde, chi-
rurgie en PAAZ waren slechts een opwar-
mertje. Zijn bestemming stond immers al
lang vast. Lei Kouters is geboren voor chi-
rurgie. “Dat staat het dichtst bij me. Van-
wege de spanning en de afwisseling. Je be-
reidt patiënten voor op hun operatie,
verleent nazorg en voert allerlei verpleeg-
technische handelingen uit.  Als je niet te-
gen bloed kunt, moet je niet bij chirurgie
gaan werken”, lacht hij.

Behalve chirurgisch verpleegkundige is Lei
sinds 2006 ook decubitusconsulent. Hij
begeleidt patiënten en instrueert collega’s
aan het bed bij het voorkomen van door-
ligwonden. Daarnaast werkt de 61-jarige
Weertenaar vanaf 2015 twee middagen in
de week als gespecialiseerd wondver-
pleegkundige op de wondpoli. “Het klinkt

“Door nieuwe technieken 
en veranderde medische 

inzichten is de opnameduur 
drastisch beperkt.”

www.sjgweert.nl

SJG Weert mag zich voor de derde keer op rij seniorvriendelijk
ziekenhuis noemen. En daar zijn we natuurlijk heel erg trots
op. Er zijn maar liefst veertien verschillende kwaliteitscriteria
die elk jaar verzwaard worden. Daardoor is het behouden van
dit keurmerk geen vanzelfsprekendheid. “Het keurmerk laat
zien dat SJG Weert continue werkt aan verbeteringen in de zorg
en bevestigt dat kwetsbare ouderen in goede handen zijn in
SJG Weert”: aldus Inge de Wit, directeur zorg.

Keurmerk 
Seniorvriendelijk
ziekenhuis

Opnieuw groene vinkjes 
stomazorg SJG Weert

SJG Weert heeft opnieuw groene vinkjes ontvangen voor goede
stomazorg. Dit geldt zowel voor de darmstoma- als voor de uri-
nestomazorg. De Nederlandse Stomavereniging concludeert
dat deze zorg binnen SJG Weert helemaal in orde is en voldoet
aan de normen die gesteld zijn vanuit het perspectief van sto-
madragers. Het krijgen van een stoma is een ingrijpende ge-
beurtenis voor zowel de patiënt als zijn directe omgeving. Eer-
der vertelde stomapatiënt Geoffrey Kolijn uit Maarheeze zijn
verhaal aan de Gezondheidskrant. Gebruik de QR-code om zijn
verhaal terug te lezen. 



Welkom in de Gezinspoli Weert
Hebben meerdere leden van uw gezin
te maken met psychische problemen?  
Dan kunt u voor behandeling en begeleiding 
terecht in de Gezinspoli Weert. 
Het héle gezin staat bij ons centraal!

Nieuwe locatie MET ggz Weert
U vindt de Gezinspoli Weert
op onze nieuwe locatie:
MET ggz Weert
Noordkade 3
6003 ND Weert
Tel. 088-1149494 

Meer weten?
Kijk op www.metggz.nl.

Gezinspoli Weert

VRIJDAG 8 JUNI 2018 zal op de Golf & Country Club Crossmoor 
in Weert de 5de editie (1ste lustrum) plaatsvinden van de 
Crossmoor Charity Cup. Een golfwedstrijd ingevuld door 
maar liefst 144 spelers en met ondersteuning van zeer veel 
sponsoren die dag.
De opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan Het 
Franciscus Hospice te Weert met als doel dat zij de zo gewenste 

Stilteruimte in de tuin kunnen gaan bouwen. Een prachtig gebouw waarin bewoners met hun geliefden emoties en gevoelens in stilte 
kunnen delen. Een kostbaar gebouw en de Crossmoor Charity Cup probeert de financiële behoefte voor de bouw grotendeels bij 
elkaar te krijgen. De grote verbouwing van het Franciscus Hospice is recent afgerond en ook hieraan heeft de Crossmoor Charity Cup 
2016 een belangrijke financiële bijdrage geleverd.

In de afgelopen 4 jaren mochten we 4 Weerter Goede Doelen een prachtige financiële schenking  doen:

2014

Opbrengst € 41.815,- Opbrengst € 45.250,- Opbrengst € 55.996,- Opbrengst € 57.250,-

2015 2016 2017

Wilt u meer weten over deze bijzondere golfdag Crossmoor Charity Cup of wilt u ook op enigerlei wijze ons streven steunen om Het 
Franciscus Hospice een prachtige Stilteruimte te laten realiseren, mail ons dan en wij nemen contact met u op:

charitycup@golfclubcrossmoor.nl

U bent van harte uitgenodigd

Onze Locatie in Weert biedt specialistische

Spreekuur revalidatiearts in SJG Weert, 
iedere maandag, woensdag en donderdag.
Behandeling p/a Zorgcentrum St. Martinus.

P/a Zorgcentrum St. Martinus
Vogelsbeek 1
Ingang Boerhaavestraat
6001 BE Weert
T 088 - 313 2433
E weert@libranet.nl
W www.libranet.nl

Onze locatie in Weert biedt 
specialistische revalidatie, diagnostiek 
en behandeling voor volwassenen met
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www.facebook.com/sjgweert www.twitter.com/ @SJGWeert

Met innovatie maken we het verschil
Om u ook in de toekomst goed en per-
soonlijk te kunnen helpen, zet SJG Weert
vól in op innovatie. Via slimme ICT-op-
lossingen kunnen we sneller en beter
met u communiceren, een nóg betrouw-
baardere diagnose stellen en uw gezond-
heid op afstand monitoren zodat u alleen
naar het ziekenhuis hoeft als dat écht
nodig is. Samen met innovator Peter
Geerlings, cardioloog en Medical Infor-
mation Officer, verkennen we de zieken-
huiswereld van morgen.

dus de dokter om een snellere en betere di-
agnose te stellen.” 

De afdeling cardiologie van SJG Weert
heeft in een recente pilot al ervaring op-

gedaan met data-analyse. “We hebben de
computer laten kijken naar verschillende
patronen bij hart- en vaatziekten in deze
regio. Hoe zijn ziektebeelden geografisch
verdeeld? Op welke plekken komen
bepaalde hartaandoeningen het
meeste of juist het minste voor. Hoe
ziet de zorg van huisartsen eruit?
De resultaten gaan we nu verder
analyseren. Met de inzichten die dit
oplevert, kunnen we samen de zorg
in de keten verbeteren.”  

Zorg op afstand
Innoveren in de zorg betekent ook dat je
chronisch zieke patiënten niet meer voor
ieder wissewasje naar het ziekenhuis laat
komen. Hartpatiënten meten nu bijvoor-
beeld al thuis zelf hun hartslag, bloeddruk
en gewicht en geven die scores door aan
het ziekenhuis. Maar dat is nog maar
slechts het begin, aldus Peter Geerlings. De
toekomst is Telemedicine, oftewel het di-
gitaal monitoren van patiënten op afstand.
“Nu komt de patiënt op het spreekuur om
te vertellen dat het vorige week helemaal
niet goed met hem ging. Straks krijgt de
dokter dat signaal op het moment dat het
niet goed gaat en kan hij dus ook meteen
handelen. De patiënt hoeft dan alleen nog
naar het ziekenhuis als het echt nodig is;

in de wetenschap dat zijn gezondheid thuis
goed wordt bewaakt.”

Peter Geerlings licht toe: “Om de gezond-
heid van kwetsbare patiënten aan huis te
monitoren wordt in Amerika een speciale
pleister gebruikt met sensoren die continu
de hartslag, temperatuur, bloeddruk en
het zuurstofgehalte in het bloed meten.
Zodra er een afwijking wordt geconsta-
teerd, kan de arts direct ingrijpen waar-
door de kans op een IC-opname kleiner
wordt. Ook na een opname op de Intensive
Care wordt de pleister ingezet om de ge-
zondheid te bewaken zodat de patiënt
sneller naar huis kan. Het is immers bewe-
zen dat mensen in hun eigen, vertrouwde
omgeving sneller herstellen.”

Communicatie 2.0
Deze moderne tijd vraagt ook om een an-
dere, eigentijdse manier van communice-
ren. “Als je er over nadenkt, is het vreemd
dat je nog naar het ziekenhuis moet komen
om van de dokter te horen dat alles goed

met je is. Zo’n controleafspraak kan sneller
en efficiënter. Bijvoorbeeld via e-mail of in
een videoconsult”, zegt de cardioloog. In de
loop van 2018 lanceert SJG Weert een pa-
tiëntportaal, een online platform waarop
je als patiënt via een beveiligde inlogver-
binding je medisch dossier kunt inzien en
ook je afspraken kunt maken met het zie-
kenhuis. “Op het moment dat het jou uit-
komt. Mensen verwachten van ons dat we
zijn uitgerust met de ICT-middelen van
deze tijd. Wat natuurlijk niet wegneemt
dat je als patiënt altijd zelf bepaalt hoe je
met je arts wilt communiceren.”

Dichtbij
Volgens Peter Geerlings ligt er voor SJG
Weert - een klein patiëntvriendelijk zie-

kenhuis met korte lijnen
- een uitgelezen kans om
de toon te zetten en met
slimme innovaties het
verschil te maken. “Voor
alle vernieuwingen in ons
ziekenhuis geldt, dat ze
nooit ten koste mogen
gaan van de persoonlijke

aandacht. Zorg is en blijft mensenwerk.
Daarom nemen we patiënten bij de hand
en laten we ze geleidelijk aan kennis ma-
ken met de mogelijkheden van morgen.
Door persoonlijke aandacht en begeleiding
houden we de zorg dichtbij.” 

“Innoveren in de zorg betekent ook 
dat je chronisch zieke patiënten niet 
meer voor ieder wissewasje naar 
het ziekenhuis laat komen.”

Peter Geerlings, cardioloog: "Door persoonlijke aandacht en begeleiding houden we de zorg dichtbij. "

Het ziekenhuis van morgen

Informatietechnologie is niet meer weg te
denken uit ons leven. We doen online onze
boodschappen, communiceren digitaal
met de overheid en regelen van huis uit
onze bankzaken. Logisch dus dat ook in de
zorg ICT steeds belangrijker wordt. De be-
volking vergrijst, de wachtkamers raken
voller en voller en ziektebeelden worden
complexer. Slimme oplossingen zijn nood-
zakelijk om al die patiënten snel en goed
te kunnen helpen en daarmee de zorg be-
taalbaar te houden. “Tegen deze achter-
grond besteedt SJG Weert veel tijd en aan-
dacht aan innovatie. We zijn een klein,
maar tegelijkertijd modern en innovatief
ziekenhuis. Daar ligt onze toekomst”, ver-
telt algemeen directeur Erik Rikkert.

De technologische ontwikkelingen gaan
razendsnel; ook bij SJG Weert staan leve-
ranciers in de rij om hun software aan te
prijzen. Vandaar dat
de ziekenhuisdirec-
tie cardioloog Peter
Geerlings heeft aan-
gesteld als Medical
Information Officer.
Als intermediair tus-
sen ICT-bedrijven en
het Weerter zieken-
huis beoordeelt hij welke innovaties toe-
gevoegde waarde hebben voor patiënten
en artsen. “De patiënt moet er écht profijt
van hebben en de dokters moeten er goed
mee kunnen werken. Daarbij moet een in-
novatie de zorg in de hele regio ten goede
komen. Dus niet alleen het ziekenhuis,
maar ook de huisartsen en andere zorg-
partners in de keten. Samen willen we de
zorg verbeteren”, vertelt de Weerter car-
dioloog. 

De innovatiedrang van SJG Weert is groot
en manifesteert zich langs drie terreinen:

Data-analyse 
De medische wetenschap heeft een
enorme vlucht genomen. Bij het stellen van
een diagnose heeft de arts van nu een gi-
gantische hoeveelheid gegevens tot zijn
beschikking. Denk aan laboratoriumuits-
lagen, medische beelden, erfelijke factoren,
medicatiegebruik, pijnscores en ga zo maar
door. Een mens, hoe slim ook, kan die
enorme berg informatie nooit in z’n eentje
analyseren. Een computer wel. Peter Geer-
lings: “Er is speciale apparatuur op de
markt die patronen in ziektebeelden kan
herkennen en minuscule afwijkingen kan
opsporen die voor het mensenbrein on-
zichtbaar blijven. Op deze manier helpt ICT

“We zijn een klein, 
maar tegelijkertijd modern en 
innovatief ziekenhuis. Daar ligt 

onze toekomst.”

Huiskamer in finale NIAZ-jaarprijs
Op 21 november jl. vond de grote finale plaats van de NIAZ-jaarprijs. Directeur
Inge de Wit, geriater Katie Dermout en teamleider Anke van Rooy hebben de huis-
kamer voor ouderen van SJG Weert met veel bevlogenheid gepresenteerd. De NIAZ-
jaarprijs is in het leven geroepen om elkaar te inspireren met goede voorbeelden
uit de zorg. Het is de eerste keer dat de verkiezing gehouden is. Uiteindelijk won
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, maar kan SJG Weert heel trots zijn op
deze finaleplek en de manier waarop onze huiskamer op de kaart is gezet.



* Geldig t/m 31-01-18, bij vermelding en/of inlevering van deze advertentie. Niet geldig i.c.m. andere
kortingen, acties en/of aanbiedingen. Voor meer info kijk op hetloopcentrum.nl of hethockeycentrum.nl

*

*

*

*

Ons hardloop-, wandel- en hockeyschoenadvies komt tot stand d.m.v. een
analyse waarbij we gebruik maken van geavanceerde high-speed camera’s

en een RS-scan, een twee meter lange drukplaat met 16.000 sensoren. 
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Moeder en kind in uitstekende 
handen in SJG Weert
De zorg voor moeder en kind in SJG Weert
is van een uitstekend niveau. Dat is het oor-
deel van MediRisk, de verzekeraar van me-
dische aansprakelijkheid van zorgorgani-
saties, na een assessment op de 2e etage.
Het team van verloskundigen, gynaecolo-
gen, kinderartsen en verpleegkundigen
krijgt een zeer positieve beoordeling.

kaar samenwerkt, is het immers niet zo een-
voudig om elkaar openlijk feedback te ge-
ven. Verder mag het team zijn prestaties nog

meer benoemen. Meream Karidi licht toe:
“Alles wat we doen heeft direct of indirect
te maken met de kwaliteit van zorg  en de
veiligheid van onze patiënten. Elke eerste
maandag van de maand maken de gynae-
coloog, kinderarts, leidinggevende en ver-
pleegkundige bijvoorbeeld een rondgang
over de afdeling om te bekijken of er zaken
zijn die nóg veiliger kunnen. Het resultaat
koppelen we terug naar de medewerkers
om op die manier iedereen scherp en alert

te houden. Voor ons is veiligheid van zorg
zo vanzelfsprekend geworden dat we ver-
geten om het te benoemen.”

De leidinggevende neemt de aanbevelin-
gen van MediRisk ter harte. “We gaan hier
als team actief mee aan de slag. De resul-
taten van het rapport zijn prachtig, maar
het kan natuurlijk altijd beter. En daar gaan
we dus ook voor.” 

Gynaecoloog Ivo van Dooren vult aan: “Deze
audit bevestigt dat onze inspanningen om
goede en veilige zorg te bieden resultaat
opleveren. En dus zetten we die lijn voort.

Onze focus blijft gericht op onderlinge sa-
menwerking, het verdiepen van de samen-
werking met de eerstelijns verloskundigen

en het voorkomen van fouten. 

En daar blijft het niet bij. Door
de renovatie van het bedden-
huis kunnen we onze patiën-

ten in de toekomst nog meer privacy en
comfort bieden. Het Vrouw-Moeder-Kind
centrum, dat in dit kader verhuist van de
2e naar de 5e etage,  bestaat straks voor-
namelijk  nog maar uit eenpersoonskamers
voor moeder, vader en kind. Op dit moment
bekijken we zelfs of de baby in de couveuse
op de kamer van de moeder kan verblijven.
Zo creëren we ook voor kersverse ouders
die nog niet naar huis kunnen een zo pret-
tig mogelijke sfeer. 

Patiënten worden in SJG Weert gastvrij benaderd
en ontvangen was een conclusie van Medirisk. 

MediRisk lovend over kwaliteit en veiligheid verloskunde en neonatologie

MediRisk looft de onderlinge samenwer-
king en concludeert dat de patiënt in het
Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK) écht
centraal staat. De lijnen tussen de zorgme-
dewerkers zijn kort, de werkprocessen ver-
lopen goed en patiënten worden gastvrij
ontvangen en benaderd, aldus MediRisk
dat de medische aansprakelijkheid voor
ziekenhuizen verzekert. Leidinggevende
VMK Meream Karidi is “enorm trots” op het
resultaat. “We doen het top. Dit is een pres-
tatie van het hele team.”

In haar onderzoek richtte MediRisk zich af-
gelopen juni op de kwaliteit en veiligheid
rond de zorg voor moeder (verloskunde) en
kind (neonatologie) in SJG Weert. Om het
risico op mogelijke schadeclaims zoveel
mogelijk te voorkomen, werden alle werk-
processen en protocollen op de afdeling te-
gen het licht gehouden. Van de medische
en verpleegkundige zorg tot de medicatie-
verstrekking en van de deskundigheid en
scholing van het personeel tot het
gebruik van medische apparatuur.
De conclusie: moeder en kind zijn
in het Weerter ziekenhuis in uit-
stekende handen. Er heerst een
cultuur van veiligheid. En er is een leersys-
teem dat erop is gericht om de zorg duur-
zaam en betrouwbaar te maken en voort-
durend te verbeteren. 

De familiecultuur is prettig voor de patiënt
die kan herstellen in een gemoedelijke sfeer
met veel persoonlijke aandacht. Voor me-
dewerkers kan die vriendschappelijke cul-
tuur een valkuil zijn, oordeelt MediRisk. Als
je elkaar persoonlijk kent en al jaren met el-

“Alles wat we doen heeft direct of indirect te maken met de 
kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze patiënten.”

Overzicht informatiebijeenkomsten
Meer informatie over de bijeenkomsten
kunt u vinden op de website:
www.sjgweert.nl (agenda). 

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan
bij de afdeling Patiënteninformatie.

Telefoon: 
0495 - 57 22 05 

E-mail: 
patienteninformatie@sjgweert.nl

Website: 
www.sjgweert.nl

De bijeenkomsten vinden plaats in het
Auditorium van het ziekenhuis tenzij
een andere locatie wordt vermeld.

Januari
•Woensdag 10 januari 
19:00 - 21:00 uur
Informatiebijeenkomst 
De overgang

• Dinsdag 16 januari
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond De bevalling

•Woensdag 17 januari 
14:00 - 16:00 uur
Longpunt: ‘Keel-, neus-, en 
oorproblemen bij longziekten’
(aanmelden niet nodig)
Keenterhart 
St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

• Donderdag 25 januari
19:30 - 21:30 uur
Informatieavond Borstvoeding

Februari
•Woensdag 21 februari 
14:00 - 16:00 uur
Longpunt: ‘Logopedie en ademhaling’
(aanmelden niet nodig)
Keenterhart    
St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

•Woensdag 21 februari
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond Artrose in 
heup of knie

Maart
• Dinsdag 13 maart
19:00 - 21:00 uur
Informatieavond De bevalling

• Donderdag 22 maart
19:30 - 21:30 uur
Informatieavond Borstvoeding

•Woensdag 21 maart 
14:00 - 16:00 uur
Longpunt: ‘Gevolgen van apneu 
(Obstructieve Slaap Apneu 
Syndroom)’
(aanmelden niet nodig)
Keenterhart 
St. Jozefskerkplein 3
6006 ZH Weert

www.sjgweert.nl
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Een wondinfectie na de operatie kan tot
ernstige complicaties leiden. Daarom zet
SJG Weert het zwaarste geschut in om
dit te voorkomen. En met succes. Met
slechts enkele wondinfecties per jaar
scoort het Weerter ziekenhuis bovenge-
middeld goed bij de preventie. Deskun-
dige Infectiepreventie Eric Koppen ont-
hult het geheim: “We gaan in Weert heel
ver en zelfs nog een stap verder.”

Een geïnfecteerde wond is niet alleen pijn-
lijk, maar zorgt ook voor veel angst en on-
zekerheid. Patiënten met een wondinfectie
moeten na de operatie langer in het zieken-
huis blijven. Als de bacterie zich op of rond
een implantaat heeft genesteld, is zelfs een
nieuwe ingreep nodig om de infectiehaard
te bestrijden en ernstige problemen, zoals
invaliditeit of nog erger, te voorkomen. 

SJG Weert doet er alles aan om dit doem-
scenario te voorkomen en volgt daarom
strakke, landelijk bepaalde richtlijnen.
Voor zowel medewerkers ín als buiten de
operatiekamer gelden strenge regels op
het gebied van hygiëne. Daarnaast krijgt
de patiënt al voor de operatie antibiotica
toegediend en mag hij het opera-
tiegebied niet zelf ontharen met
een scheermesje om het risico op
wondjes zo klein mogelijk te
houden. Tijdens de operatie
houdt het team bovendien de li-
chaamstemperatuur van de pa-
tiënt op peil om het risico op infecties zo
veel mogelijk te verkleinen. Na de ingreep
zijn de inspanningen erop gericht om de
patiënt zo snel mogelijk op de been te krij-
gen. Dat bevordert het herstel en vermin-
dert het risico op een wondinfectie. “Thuis
herstellen blijft het allerbeste omdat daar
nu eenmaal minder ziektekiemen zijn dan
in een ziekenhuis. Om die reden plaatsen
we tijdens de opname ook geen urineka-

theter als dat niet per se nodig is. Voor
bacteriën is zo’n katheter een makkelijke
manier om het lichaam binnen te drin-
gen”, zegt deskundige infectiepreventie
Eric Koppen. 

Een stap verder
In de OK zijn de richtlijnen het strengst.
Mondneusmaskers, schone kleding en een
operatiemuts zijn verplicht. Net als het
wassen van de handen. Daarnaast blijft de
deur van de operatiekamer tijdens de in-
greep zoveel mogelijk dicht om onge-
wenste bacteriën op afstand te houden”,
vertelt Eric Koppen. Bij orthopedische ope-
raties, waarbij protheses geplaatst worden
in de knie, heup of schouder en de compli-
caties van wondinfecties verstrekkend

kunnen zijn, gaat SJG Weert zelfs nog een
stap verder, vertelt hij. “Dan gaat de deur
helemaal niet open en draagt het voltallige 
OK-team een wegwerpbivakmuts om het
gelaat zoveel mogelijk af te dekken. Dit om
te voorkomen dat huidbacteriën vanuit de
neus of het gelaat in het operatiegebied te-
recht kunnen komen. In de weken vóór de
operatie screenen we ook de patiënt via
een neuskweek op de aanwezigheid van

bacteriën. Zo nodig schrijven we dan een
neuszalfje voor om de hoeveelheid bacte-
riën terug te dringen.”  

Goede registratie 
In SJG Weert wordt élke complicatie na
een operatie geregistreerd. Daarnaast 
registreert het ziekenhuis voor het lande-
lijke Prezies-netwerk (een meetsysteem
van zorginfecties in ziekenhuizen) de
wondinfecties bij veel voorkomende in-
grepen met een verhoogd infectierisico.
Het gaat dan om orthopedische operaties,
borstamputaties, keizersnedes en kijk-
buisoperaties van de darm. In Weert zo’n
zeshonderd ingrepen per jaar. “Alle gege-
vens die we registreren, leggen we langs
de landelijke meetlat. Zo krijgen we in-

zicht in hoe effectief we zijn en wat we
nog kunnen aanscherpen in ons preven-
tiebeleid. De conclusie: we zijn goed bezig
in Weert en we scoren beter dan het lan-
delijk gemiddelde. Het aantal wondinfec-
ties is op de vingers van één hand te
tellen”, zegt de deskundige infectiepre-
ventie die als lid van de werkgroep Post-
operatieve wondinfecties (POWI) het

beleid in SJG Weert mee uitzet, toetst en
bewaakt.  

Het voorkomen van wondinfecties vraagt
om alertheid. Ook bij de patiënt zelf. “Het
spreekt natuurlijk voor zich dat je niet met
vieze vingers aan de wond moet komen. En
als je zelf de wond verzorgt: was dan eerst
goed je handen en gebruik steriel verband-
materiaal”, adviseert Eric Koppen. “Hoe
alert we ook zijn: wondinfecties zijn nooit
helemaal uit te bannen. Je hebt met zóveel
factoren te maken en het is en blijft men-
senwerk. Desondanks blijft het wel onze
missie: nul wondinfecties in SJG Weert.”

Eric Koppen: "Onze missie blijft om wondinfecties te voorkomen."

“Thuis herstellen blijft het allerbeste omdat 
daar nu eenmaal minder ziektekiemen zijn dan 

in een ziekenhuis.”

“In de weken vóór de operatie screenen 
we ook de patiënt via een neuskweek op 

de aanwezigheid van bacteriën.”

Wondinfecties na de operatie: 
SJG Weert zit er bovenop!

Omdat voorkomen veel beter is dan genezen



Als lid van Groene Kruis Ledenorganisatie 
profiteert u van korting op onze 

producten en diensten.

U kunt bijvoorbeeld profiteren van 10% korting in onze winkel  
aan de Vogelsbleek 10 in Weert.

Daarnaast bieden wij u ook nog kortingen op o.a.

• Zorgverzekering VGZ* en CZ
• Een opticien of audicien aan huis
• De Groene Kruis Maaltijdservice

• Een fitnessabonnement
• Vele leuke uitstapjes

• Bodycheck

Meer voordelen bekijken?
www.groenekruisleden.nl

*Nieuw bij VGZ? Dan betaalt VGZ uw lidmaatschap 
2018 van Groene Kruis Ledenorganisatie  

Kijk voor de specifieke voorwaarden op www.groenekruisleden.nl/vgz
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